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RESUMO 
 

Na presente pesquisa, descrevo e interpreto os fenômenos A Auto-heteroecoformação de 

professores de espanhol e Ser professor complexo de espanhol numa instituição de ensino 

superior privada da zona Leste de São Paulo, considerando o estágio curricular como uma 

etapa importante da formação do professor de língua espanhola. Proponho, a partir da 

experiência de três estagiárias de um curso de graduação, estratégias docentes complexas que 

sugerem a revisão do estágio curricular na formação docente. Este trabalho encontra seu 

fundamento teórico na obra de Morin sobre a Complexidade, assim como os desdobramentos 

da Complexidade segundo Freire, M. (2009, 2013), Almeida (2004, 2008 e 2012), Petraglia 

(2008, 2014) e Almeida e Carvalho (2013), entre outros, e nos pressupostos da Auto-

Heteroecoformação (Freire, M. 2009 e Freire e Leffa, 2013). Esses fenômenos se deram por 

meio da ação de estagiárias que desenharam um curso de espanhol para alunos de uma Escola 

Técnica da Cidade de São Paulo, no ano de 2013, durante o estágio, que se dividiu em três 

etapas: a primeira constitui-se em estudos e reflexão sobre a ação do professor de língua em 

sala de aula, sob a ótica da Complexidade, a segunda teve como base o desenho e 

implementação de um curso de espanhol e, concomitantemente, a terceira levou à reflexão 

textos produzidos pelas estagiárias que se constituem em registros das considerações em sala 

de aula. Como orientação metodológica, tomo por referência a Abordagem Hermenêutico-

Fenomenológica Complexa (Freire, M. 2010, 2012, 2016), interpretando os textos da terceira 

etapa mencionada, que foram produzidos no primeiro e segundo semestres do ano 2013. A 

interpretação dos textos revela temas como desafio, exploração, reforma, conexões, entre 

outros. Os temas destacam a importância de uma nova abordagem no processo de formação 

docente, no estágio, em um curso de Letras, que conteste os paradigmas da formação 

tradicional de professores de língua estrangeira e que possa servir como reflexão para outros 

processos de formação docente, muitas das vezes distantes da realidade social e humana dos 

alunos. 

     

PALAVRAS-CHAVE: Complexidade, Auto-heteroecoformação, Formação de Professores, 

Espanhol, Estágio, Práticas Docentes, Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa. 

 

 



 

RESUMEN 
 

En la presente investigación describo e interpreto los fenómenos La Auto-heteroecoformación 

de profesores de español y Ser profesor complejo de español en una institución de enseñanza 

superior particular de la región Leste de São Paulo, considerando la pasantía curricular como 

una etapa importante de la formación del profesor de lengua española. Propongo, a partir de la 

experiencia de tres pasantes de un curso de graduación, estrategias docentes complejas que 

sugieren la revisión de la pasantía curricular en la formación docente. Este trabajo encuentra 

su fundamento teórico en la obra de Morin sobre la Complejidad, así como en las perspectivas 

de la Complejidad según Freire, M. (2009, 2013), Almeida (2004, 2008 y 2012), Petraglia 

(2008 y 2014) y Almeida y Carvalho (2013), entre otros, y en los presupuestos de la Auto-

Heteroecoformación (Freire, M. 2009 y Freire e Leffa, 2013). Esos fenómenos se dieron por 

medio de la acción de practicantes que diseñaron un curso de español para alumnos de una 

Escuela Técnica de la Ciudad de São Paulo, en el año de 2013, durante la pasantía, que se 

dividió en tres etapas: la primera se constituyó en estudios y reflexión sobre la acción del 

profesor de lengua en sala de clases, sobre la óptica de la Complejidad, la segunda tuvo como 

base el diseño e implantación de un curso de español y, concomitantemente, la tercera 

condujo a una reflexión de textos producidos por las practicantes que se constituyen en los 

registros de las consideraciones en sala de clase. Como orientación metodológica, tomo por 

referencia el Abordaje Hermenéutico-Fenomenológico Complejo (Freire, M. 2010, 2012, 

2016), interpretando los textos de la tercera etapa mencionada, que fueron producidos en el 

primer y segundo semestres del año 2013. La interpretación de los textos revela temas como 

desafío, exploración, reforma, conexiones, entre otros. Los temas destacan la importancia de 

un nuevo abordaje en el proceso de formación docente, en la pasantía, en un curso de Letras, 

que conteste los paradigmas de la formación tradicional de profesores de lengua extranjera y 

que pueda servir como reflexión para otros procesos de formación docente, muchas veces 

distantes de la realidad social y humana de los alumnos. 

     

PALABRAS-CLAVE: Complejidad, Auto-heteroecoformación, Formación de Profesores, 

Español, Pasantía, Prácticas Docentes, Abordaje Hermenéutico-Fenomenológica Compleja 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

In this research I describe and interpret the phenomena The self-hetero-eco-formation of 

teachers of Spanish and Being a complex teacher of Spanish in a private university in the East 

side of Sao Paulo, based on the consideration that teaching internship is an important stage of 

the pre-service training of teachers of Spanish. Stemming from the experience of three 

undergraduate teaching interns, I propound complex teaching strategies that suggest a new 

understanding of teaching internship in teacher education programs. This work is theoretically 

grounded in Morin’s oeuvre on Complexity as well as on the unfolding of Complexity 

according to Freire, M. (2009, 2013), Almeida (2004, 2008 & 2012), Petraglia (2008, 2014), 

and Almeida & Carvalho (2013), and on the tenets of Self-hetero-eco-formation (Freire, M. 

2009 & Freire e Leffa, 2013). These phenomena occurred as a result of the action carried out 

by undergraduate students who designed a Spanish course to students attending a Technical 

School in Sao Paulo in 2003, during their teaching internship, which was conducted in three 

stages: in the first, they studied and reflected upon a language teacher’s action in the 

classroom from a Complexity perspective; in the second, they designed and implemented a 

Spanish course, and in the third, which happened concomitantly with the second, they 

reflected upon the texts they produced as they wrote down their observations in the classroom. 

The research methodology was underpinned by the Complex Hermeneutical-

Phenomenological Approach (Freire, M. 2010, 2012, 2016), based on which the texts in the 

third stage of the teaching internship, which were produced in the first and second semesters 

of 2013, were interpreted. The text interpretation revealed themes, such as challenge, 

exploration, reform, connections, among others, that highlight the importance of a new 

approach to pre-service teacher training in teaching internship courses of Language Teacher 

Education Programs that challenges the paradigms of traditional foreign language teacher 

training and that may prompt some reflection on the different processes of teacher training 

that are many times distant from the social and human reality of students.   

 

KEYWORDS: Complexity, Self-hetero-eco-formation, Teacher training, Spanish, Internship, 

Teaching practices, Complex Hermeneutical-Phenomenological Approach. 
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INTRODUÇÃO  

 
 

A ciência deve promover o diálogo com a sociedade, 

com a técnica e com a política; desse diálogo 

emergem novas reflexões e alternativas para a 

participação de cada indivíduo no universo 

sociocultural, em especial, o educador no espaço 

escolar (Petraglia, 2008b:37).  

 

 

Complexo é oriundo do termo complexus: o que é tecido junto (Morin, 2003:104). 

Tudo na vida está tecido num conjunto inseparável de ações e ligações; basta olhar para as 

ações do dia a dia, para a própria composição do ser humano: uma junção intricada de 

membros. Antigamente, o ser humano era visto como uma tríade composta de cabeça, tronco 

e membros; hoje, no entanto, essa divisão vai além, considerando o homem como um tecido 

junto e conjunto, envolvendo conexões incognoscíveis até pela própria ciência (Capra, 

2005:24). Destaco o conceito de ser humano, nesta pesquisa, por ser o indivíduo que possui 

―uma identidade como sujeito que comporta um operador de distinção, de diferenciação e de 

reunificação‖ (Morin, 2012a:120) e que, inserido numa comunidade acadêmica e no 

cotidiano, pode cumprir diversos papeis na própria formação a partir da: distinção, 

diferenciação e reunificação. Esses operadores, que acontecem, também, no âmbito da vida 

cotidiana, deveriam ser levados em conta no âmbito da formação: dar valor ao quanto o ser 

humano constantemente distingue, diferencia e reunifica conhecimentos, experiências, saberes 

e ações.  

De forma geral, os alunos que procuram um curso de Licenciatura estão inseridos em 

um contexto social moderno, que muitos denominam como sendo a sociedade do 

Conhecimento (Squirra, 2005), formando-se e desenvolvendo práticas de docência no 

contexto de modelos disciplinares isolados (Almeida, 2008:12), que abordam as disciplinas de 

forma fragmentada – com vocabulário próprio, linguagem própria e temos a impressão de 

estar diante de quebra-cabeças cujas peças, conforme Morin (2013:491), são difíceis de serem 

juntadas. O modelo de educação atual, em muitos casos, prioriza um processo de transmissão 

de conhecimentos: a escola é concebida como a transmissora de conhecimentos e 

burocratizadora do saber (Almeida 2008:37). A interação acontece do professor para o aluno 

e, nesse processo social, são escassas as possibilidades que promovem ações sofisticadas para 

efetivar o processo de ensino-aprendizagem, buscando conectar conhecimentos e valorizando 

os conhecimentos dos alunos.  
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Na presente pesquisa, proponho, então, na e pela Complexidade
1
, entendida não como 

um sinônimo de dificuldade, repensar as ações pedagógicas, tendo em vista as ações 

religadas, tecidas em conjunto (Morin, 2007:32). Tendo a Complexidade como fundamento, 

penso na necessidade de dar mais valor às vivências e reformulações de docência que os 

alunos podem desenvolver em um curso de Licenciatura em Letras, entendidas como ligações 

que podem ser feitas em um processo que envolve humanos com as suas próprias histórias, 

abrangendo alunos cujas experiências com a sociedade atual convergem para uma atuação e 

inserção mais efetiva no processo de ensino e aprendizagem (Pogré, 1991:22; Freire, M. 

2009: 21). Dessa forma, a vivência das estagiárias
2
 do curso de Letras, é repensada à luz da 

experiência discente, a fim de se construírem ações Complexas no processo de formação que 

respondam por mudanças de rumo da formação de professores de língua.  

Entretanto, o contexto de formação de professores de Espanhol como Língua 

Estrangeira (ELE) encontra duas resistências: (1) a implementação do Espanhol como 

componente curricular nas escolas regulares por meio da Lei número 11.161, de 5 de agosto 

de 2005, que ainda é hipotética, já que mais de dez anos depois da sua homologação não 

houve a sua efetivação, e (2) a formação dos professores de Espanhol que não acompanha a 

sociedade atual e torna a tecnologia, em contextos educacionais, uma inimiga desse processo 

de ensino e aprendizagem. Corroborando essa perspectiva, Freire, M. (2009:16)
3
 ainda 

adverte que  

a escola mostra-se previsível, normativa, priorizando uma linguagem 

prescritiva, atuando em via de mão única, perpetuando a transmissão de 

conhecimento disciplinar e fragmentado A sociedade, ao contrário, é 

dinâmica, multimidiática e imprevisível, priorizando a multiplicidade e 

simultaneidade de linguagens, valorizando o conhecimento em rede, 

transdisciplinar, construído, coconstruído, desconstruído e dinamicamente 

reconstruído a todo momento e ao longo da vida. 

 

Aliás, é nesse sentido que a presente pesquisa pretende apresentar um trabalho de 

reconstrução de significados para que a escola, formadora de professores, possa repensar o 

papel do estágio e a formação de professores, que deve ser tão dinâmica quanto a própria 

sociedade (Morin, 2005:11).  

                                                 
1
 Para me referir à Complexidade, com base em Morin, uso a letra maiúscula com a finalidade de diferenciar o 

termo complexo usado pelo senso comum. 
2
 Doravante, usarei estagiárias para me referir às três alunas do curso de licenciatura que participaram da 

pesquisa 
3
 Freire, M se refere à Maximina Freire (referências). O uso da inicial ‗M‘ é feito para não gerar confusão com o 

de Paulo Freire, também citado neste trabalho.  



25 
 

A proposta deste estudo, portanto, está baseada na Complexidade, por acreditar que na 

epistemologia complexa é possível encontrar respostas a um mundo que foi bombardeado por 

pensamentos simplificadores (Morin, 2003:38) e, principalmente, a contextos educacionais 

fragmentados. Portanto, apresento a Complexidade e outros pressupostos teóricos que 

propiciaram o desenvolvimento do presente estudo, tais como: professores em formação sob a 

ótica da Complexidade em um curso de Letras, o estágio como uma situação Complexa de 

formação e a Auto-Heteroecoformação como operador norteador das ações que foram 

desenvolvidas no curso de Letras e no estágio curricular.    

O processo de estágio é apresentado, neste estudo, como a ação em que estagiárias 

ressignificaram conceitos e propostas trabalhados nos semestres anteriores ao estágio e 

refletiram sobre a Complexidade. Assim, vivenciaram uma nova forma de estabelecer 

relações e sentidos num contexto formador e formativo de aprendizagem complexo (Petraglia, 

2014:133).  

Aliás, o estágio curricular, em muitas das instituições e conforme a legislação vigente, 

sempre é planejado para sua realização após os alunos terem cumprido a metade da sua 

formação e, em muitos casos, os alunos conhecem essa disciplina só como estágio de 

observação. Considero que o período de estágio, proposto para os últimos semestres do curso, 

seja insuficiente e ineficiente. Conforme a proposta do estágio curricular, na resolução 

Número 1, de 18/02/2002, do Conselho Nacional de Educação - CNE/CP, o aluno deve 

cumprir 400 horas de estágio. O estágio, quase no final do curso de licenciatura, é uma fase 

muito sobrecarregada de informações, já que o aluno precisa cumprir, em média, 200 horas de 

observação por semestre, quando o estágio é dividido no último ano (tendo como base um 

curso de licenciatura de três anos de duração). Além do mais, as horas de observação, na 

maioria das vezes, não garantem o denso processo de formação de professores, a possível 

atuação em sala de aula e do confronto, ou corroboração, de teorias e operadores estudados 

em sala de aula.  

Seguindo as diretrizes de referência para os cursos de Letras, na Instituição de Ensino 

Superior (IES) privada onde foi realizado o estágio curricular começa no quarto semestre, 

observando a matriz do curso de Letras aprovada pelos colegiados da instituição, com vistas à 

formação de professores, futuros professores de língua estrangeira, especificamente, 

espanhola como língua estrangeira (ELE).  



26 
 

Esta pesquisa propôs três momentos que foram desenhados
4
 não para acontecerem 

separadamente, mas para que relações entre si fossem estabelecidas: no primeiro momento,  

as estagiárias foram convidadas a participar da pesquisa e a repensar tudo o que haviam 

aprendido nos semestres anteriores em relação à teoria de ensino de línguas e práticas de 

ensino de língua e literatura para, posteriormente, conhecerem a Complexidade, com um 

minicurso fundamentado, principalmente, na leitura e discussão do livro Cabeça bem-feita: 

repensar a reforma reformar o pensamento (Morin 2002b). Houve momentos de reflexão e de 

relações entre o que foi aprendido e o que as estagiárias consideravam como relações que 

poderiam estabelecer numa sala de aula.  

No segundo momento, as estagiárias foram convidadas a conhecer a Escola Técnica de 

São Paulo, na região da Zona Leste da cidade, na qual a pesquisa se desdobraria. Fizeram 

diversas perguntas para o diretor dessa escola, conheceram a sala de aula e os alunos que 

seriam os alunos de espanhol. Posteriormente, reunimo-nos na universidade e discutimos o 

desenho das aulas, pensando nos alunos que haviam conhecido e com os quais haviam 

conversado informalmente. Houve um primeiro esboço de aulas, buscando relacionar o que 

eles haviam aprendido até aquele semestre e o que poderiam trabalhar nas aulas. Cabe 

destacar que as discussões eram em espanhol, assim como o desenho do curso foi feito 

totalmente em ELE.  

No terceiro momento, as estagiárias estavam em sala de aula. Ministraram a primeira 

aula, e, alguns dias depois, havia uma reunião para conversar sobre diversos assuntos, tais 

como: como havia sido a aula, que problemas/dificuldades haviam encontrado nas aulas com 

os alunos da Escola Técnica, o que poderiam reconstruir para aula seguinte, o que poderiam 

repensar como metodologia de ensino de língua, o que haviam aplicado das aulas do curso de 

graduação, quais haviam sido as primeiras impressões, como haviam percebido a 

Complexidade sendo utilizada nas aulas de língua espanhola. O curso desenhado pelas 

estagiárias e por mim, teve como duração 20 (vinte) horas de aula, divididas em 10 encontros, 

com uma duração de 2 (duas) horas cada aula.  

Foram esses três momentos em que as estagiárias de graduação desenvolveram um 

semestre de estágio, que tiveram, como fundamento, ações alicerçadas na Complexidade 

(Morin, 1999, 2005, 2007, 2011, 2012, 2013). Posso resumir que, após reflexões e estudos, as 

estagiárias desenvolveram, com o professor orientador do estágio, aulas que foram 

desenhadas para um grupo de 12 (doze) alunos de uma Escola Técnica de São Paulo. Essas 

                                                 
4
 Uso o termo desenho de curso e desenho de aula, conforme Freire, M. (2013) – Complex educational design: a 

course design model based on complexity.  
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aulas mostraram ações embasadas na Complexidade, entendida como uma forma de mudança 

do paradigma tradicional no processo de formação docente, não pretendendo ser um modelo 

de metodologia de estágio. Reitero, ainda, que não busco propor qualquer tipo de 

metodologia
5
 de formação docente e, sim, ações cujos operadores ponderem a Complexidade 

como pensamento norteador de atividades que poderão ser mudadas, repensadas, 

reestruturadas e reorganizadas, conforme o tempo e as necessidades locais (Morin 2011:33). 

 Ressalto, assim, a importância de observar o processo de formação de professores do 

curso de Letras, especificamente no estágio inicial, que considera o aluno em formação, com 

uma perspectiva de ação dinâmica, cíclica, inacabada, circular: uma ação que distinga, 

diferencie e ressignifique com o olhar para a Complexidade Moraniana (Morin, 2003; 2005; 

2007; 2011; 2012).    

 Enfatizo, ainda, a importância de observar que as estagiárias estiveram em constate 

reflexão sobre a atuação em sala de aula, sendo as mediadoras da construção do conhecimento 

e das vivencias e experiências em sala de aula. Assim, sendo eu o professor responsável pelo 

estágio, pensei que as estagiárias poderiam desenvolver as ações relacionadas ao estágio e, 

posteriormente, irem para as práticas relativas regulares em sala de aula, construindo saberes 

junto com 12 alunos. No contexto da pesquisa e como primeira ação, pensei em discutir qual 

seria a natureza de ser professor de línguas, ainda sendo estagiárias. O segundo interesse que 

eu tinha era desenvolver práticas de docência e ações que fugissem das formas tradicionais de 

ensino e aprendizagem (Petraglia, 2014:133) de uma língua estrangeira e das ações que estão 

consolidadas como partes obrigatórias da formação docente. Nesse sentido, Freire, M. 

(2009:13) adverte que é necessário 

  

compreender as práticas vigentes e sua (in)compatibilidade com o contexto 

histórico-social, que, se transformando rapidamente em vários aspectos, 

passa a ser caracterizado, também, pela inclusão de ferramentas de natureza 

tecnológica que demandam a utilização de novas linguagens e a adoção de 

novos procedimentos. 

 

Considerei, então, que novos procedimentos deveriam nortear todo o processo de 

formação das estagiárias, e, por sua vez, a ação que elas desenvolveriam em sala de aula com 

os alunos da Escola Técnica não se limitaria à simples observação. Lembro-me de haver feito 

o estágio na mesma universidade, na época em que fui aluno: o estágio se limitou a observar 

aulas, fazer registro e entregar relatórios e mais relatórios sem ter nenhuma devolutiva. Havia 

                                                 
5
 Entendo aqui o conceito de Metodologia como uma serie linear de ações obrigatórias e sequenciais que devem 

ser obedecidas e seguidas linearmente.    



28 
 

aulas de orientação de estágio, mas as aulas se limitavam a ensinar como poderíamos 

preencher folhas e relatórios. Dessa forma, quando me tornei professor da disciplina de 

estágios na universidade, procurei modificar o que estava proposto na ementa – tanto o 

conteúdo quanto a forma de observar as aulas. Não foi fácil, pois eu era um docente novo na 

instituição, um neomestre. No entanto, quando me tornei coordenador do curso de Letras, do 

mesmo curso em que havia sido aluno, tive a oportunidade de apresentar o meu projeto de 

parceria com uma Escola Técnica e conhecer a Complexidade e a Auto-heteroecoformação, o 

que me permitiu implementar algumas estratégias e mudanças na disciplina. Desejava que as 

estagiárias tivessem a experiência de docência para que o estágio deixasse de ser, como em 

alguns casos, só horas de observação e, em outros, projetos tímidos de 

intervenção/observação. 

Embora existam trabalhos de pesquisa que abordem o estágio na formação de alunos 

do curso de Letras, tais como os de Fadini (2103), Monteiro (2015), Coelho (2011), Daniel 

(2009), Lopes (2009), Nunes (2008), Bueno (2007) e Marques (2013), entre outros autores 

que pesquisam sobre a identidade do professor em sala de aula, a formação de professores, as 

representações sobre o trabalho docente e tentam propor algumas ações para reformular o 

estágio, considero que a relevância desta pesquisa esteja em coligar as experiências de 

estagiárias de um curso de licenciatura, para que o estágio seja repensado como uma 

experiência de vida e formação em uma perspectiva Complexa. Em outras palavras, as 

estagiárias foram expostas a um processo de complexificação em que junto comigo, como 

professor e orientador do estágio repensamos a experiência e vivenciamos ações docentes 

num formato de estagio que ultrapassava só a observação.   

A experiência vivenciada de estágio está em consonância com a abordagem 

Hermenêutico-Fenomenológica Complexa (AHFC), que permeia esta pesquisa, e, para poder 

entender como os fenômenos A Auto-heteroecoformação de professores de espanhol em um 

curso de licenciatura e Ser professor complexo de espanhol na perspectiva de aluno da 

licenciatura se davam, observei e acompanhei alguns medos e resistências que foram 

surgindo no percurso da proposta Complexa do estágio. No contexto desta pesquisa, com 

AHFC, precisava ter um registro textual que me permitisse conhecer, descrever e interpretar 

os fenômenos apresentados anteriormente, por isso pedi que as estagiárias escrevessem relatos 

no decorrer de sua própria formação e nas aulas de espanhol, em que repensassem: a) como 

havia sido a experiência do contato com a Complexidade; b) o que significava uma aula 

Complexa de língua estrangeira; c) o que havia mudado após vivenciarem aulas tradicionais e 

aulas complexas; d) o que significava desenhar aulas como professor complexo e e) o que, 
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para elas, era um professor de Espanhol sob a ótica da Complexidade. Esses registros 

compõem os textos que serão interpretados, nesta pesquisa, para atingir o objetivo geral de 

descrever e interpretar os seguintes fenômenos:  

A Auto-heteroecoformação de professores de espanhol em um curso de licenciatura  

e  

Ser professor complexo de espanhol na perspectiva de alunos da licenciatura  

Partindo do objetivo geral, pretendo atingir os seguintes objetivos específicos: 

 

A) Observar, descrever e interpretar as ações no estágio desenvolvidas pelas 

estagiárias, no processo de formação dos professores de ELE, tendo como área de atuação o 

sujeito e a sala de aula: espaço de reflexão, construção de conhecimentos e ação, na 

perspectiva da Complexidade e da Auto-Heteroecoformação; 

B) Descrever e interpretar de que forma a docência em parceria com o(s) outro(s) – 

professor-aluno; aluno-professor; professor-professor – se materializou, não como uma 

estratégia de aula e, sim, num sentido mais amplo, no sentido complexo da coformação, da 

Auto-Heteroecoformação;  

C) Descrever e Interpretar experiências e reflexões decorrentes da construção de 

conhecimentos numa sala de aula, na universidade, sob a ótica Complexa, da ambientação 

ecológica
6
, da Auto-Heteroecoformação. 

 

Considerando os objetivos traçados e os fenômenos em foco, esta pesquisa visa a 

responder as seguintes perguntas: 

1) Qual a natureza da Auto-heteroecoformação de professores de espanhol em um 

curso de licenciatura?  

2) Qual a natureza do ser professor Complexo de espanhol, na perspectiva de alunos 

(estagiárias) do curso de licenciatura?  

 

Com base no conhecimento construído, em torno dos dois fenômenos, também será 

possível refletir sobre: 

a) como o estágio pode contribuir para uma formação em que os saberes seja 

reunificados, na perspectiva da construção de conhecimentos e,  

                                                 
6
 Ao me referir à ambientação ecológica, faço referência aos ambientes em que se deram as ações docentes das 

estagiárias.  
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b) como o aluno pode repensar a sua formação a partir da perspectiva da Auto-

heteroecoformação 

 

 O desenvolvimento da pesquisa, para abarcar os fenômenos, objetivos e perguntas 

apresentados, foi norteando a escolha e aplicação dos instrumentos de pesquisa que eram, 

então, desenhados para coletar as informações que se mostravam necessárias. Os textos que 

servem como base para descrever as ações realizadas pelas estagiárias, assim sendo, foram 

surgindo como decorrentes das aulas construídas e ministradas para os alunos da Escola 

Técnica, das conversas e discussões antes e após as aulas ministradas, da visão de aula – as 

estagiárias percebidas como estagiárias e professoras ao mesmo tempo –, dos medos e das 

conquistas em relação à ação docente. Esclareço este ponto para que os instrumentos textos 

não sejam entendidos como uma fórmula pronta e programada para a produção de textos que 

fundamentassem a pesquisa, com um olhar pragmático. 

No decorrer da leitura, ao descrever e interpretar textos, pensei em me apropriar de 

uma metáfora que me ajudasse na interpretação: veio à minha mente a figura do Homem 

Vitruviano (Leonardo da Vinci), representada da seguinte forma:  

 

 
Figura 1 – O Homem Vitruviano 

(Fonte: Google imagens) 

 

À primeira vista, esse desenho parece algo muito confuso: um homem que são dois 

homens e que estão encerrado em um quadrado envolto por um círculo. Contudo, na verdade, 

Da Vinci queria desenhar a perfeição do homem em movimento, a perfeição das medidas do 

homem e do espaço (o espaço existente no círculo é idêntico ao espaço existente no 

quadrado). No entanto, ao fazer uma leitura complexa desse Homem Vitruviano, percebo que 

essa é a nossa realidade, ou pelo menos a minha realidade na pesquisa: sem a pretensão de 

querer desenhar a perfeição do homem, vejo o operador dialógico como o operador que une 

essas duas noções de ser, um ser no outro ser, sendo o mesmo ser. Vejo a parte de um todo, 

tecido em conjunto (operador hologramático) e um homem que volta a ser o mesmo homem 
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sendo ressignificado (operador recursivo). Isso é possível porque a Complexidade trata os 

conceitos antagônicos de forma que possam conversar entre si, já que nós não somos uma 

coisa ou outra e, sim, uma coisa e outra; portanto, não desassocio esses dois seres na mesma 

realidade (Morin, 2003:95-96). Considero que esses seres sejam o mesmo ser, sendo 

duplamente um mesmo ser, já que a 

 

nossa mente está dividida em dois, conforme olhemos o mundo de modo 

reflexivo ou compreensivo, ou de modo científico e determinista. O sujeito 

aparece na reflexão sobre si mesmo e conforme um modo de conhecimento 

intersubjetivo, de sujeito a sujeito, que podemos chamar de compreensão 

(Morin, 2003:118). 

 

A reflexão de Morin me levou à compreensão de um eu, das minhas ações que me 

fizeram sentir como esse homem Vitruviano: em alguns momentos, sentindo-me um só; 

depois, vários homens em um. Ou seja, não posso afirmar ser um homem só, único, imutável, 

com um único perfil, um só homem com um só pensamento, como se olhasse para a figura, 

como representada a seguir:  

 

Figura 2 – O Homem Vitruviano: um perfil 

(Fonte: autoral) 

 

Tampouco posso desassociar-me do meu outro ser, ou, mesmo dos meus outros seres, 

como na seguinte Figura: 
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Figura 3 – O Homem Vitruviano: Outro eu 

(Fonte: autoral) 

 

 

Essa metáfora, em que as diversas linhas encerram um homem, uno e múltiplo, é a que 

me permite relacionar os diversos movimentos do meu ser, em espiral (pensando no operador 

recursivo da Complexidade), ajudando-me a nomear o primeiro capitulo como Do centro às 

esferas: formação docente em espirais de Complexidade, no qual apresento os pressupostos 

teóricos que fundamentam as ações desenvolvidas, destacando a Complexidade com os três 

operadores (recursivo, dialógico e hologramático) como norteadores de ações que foram 

desenvolvidas na formação dos alunos e apresento, também, os sete saberes que, também 

fundamentam as ações docentes complexas. Ainda, no mesmo capítulo, apresento alguns 

pressupostos da Formação de professores, assim como as diretrizes que regem o estágio 

curricular para o curso de Letras Português/Espanhol. Posteriormente, relaciono esses dois 

itens anteriores à Auto-heteroecoformação, cuja característica é aportar para uma perspectiva 

da ação da formação do eu em relação com o outro e em um ecossistema (Freire, M. 2009 e 

Freire, M. e Leffa. 2013). Em todos os capítulos seguintes, a partir do primeiro, retomo 

metaforicamente a imagem do Homem Vitruviano e o relaciono a três substantivos (fazendo 

uma referência à interpretação na Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa) que 

emergem de cada capitulo.  

 No segundo capítulo, Das esferas ao centro: pesquisa e pesquisadores em espirais de 

estágio, apresento a Metodologia da pesquisa que orientou a interpretação de textos gerados 

após as ações decorrentes que foram propostas para a realização do estágio, assim como o 

contexto da pesquisa, os procedimentos para o registro de experiência e os procedimentos 

para a interpretação de textos. A Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa 

(Freire, M. 2010, 2012 e 2016), que interpreta textos, unidades de significado, usando 

mecanismos de leitura, refinamentos e ressignificações, até chegar a temas, como a mínima 
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unidade de sentido do texto (Freire, M. 2012:192), incentiva-me a pensar que é o momento 

em que apresento uma visão para o interior do pesquisado, a partir das experiências 

vivenciadas, o que justificaria o título do segundo capítulo. Retomo, também, a possibilidade 

de trabalhar e resgatar algumas questões da formação do aluno, e estabeleço relações entre o 

ser humano (Homem Vitruviano, metaforicamente) como o sujeito complexo, na formação de 

professores de língua espanhola.  

No terceiro capítulo, que denomino Centro e esferas, esferas e centros: o estágio em 

textos e significados
7
, apresento a interpretação de textos e exponho o resultado do ―mergulho 

interpretativo‖ (Freire, 2012:195), as ressignificações e temas
8
 que emergiram da 

interpretação dos textos. Considero que seja o momento de relacionar a teoria com a 

metodologia por meio da interpretação, por isso o título do capitulo, em que faço referência ao 

centro e às esferas. Ademais, em uma perspectiva recursiva (Morin, 2005), volto para as 

esferas e o centro, com a finalidade de descrever e interpretar os fenômenos.   

Por último, no quarto capítulo, apresento uma Proposta final: por um processo de 

estágio auto-heteroecoformativo e formador, como uma forma de rever o estágio como um 

processo cíclico que considere o eu, o outro e a ecologia
9
 das ações na perspectiva do 

pensamento complexo (Morin, 2005, 2012, 2013, 2017).  

 

 

 

                                                 
7
 O conceito de significado está atrelado ao conceito que Freire (2012) aponta na Abordagem Hermenêutico-

Fenomenológica Complexa, em referência a van Manen (1990) na tentativa de localizar algo que foi dito, que 

pode ser temático, nos trechos da experiência no texto. 
8
 Coloco os temas na cavidade torácica do Homem Virtruviano, já que muitos acreditam que é nessa parte do 

corpo que está a verdadeira força do homem.    
9
 O conceito de ecologia, como é entendido nesta pesquisa, será explicado no seguinte capítulo. 
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CAPÍTULO 1 

DO CENTRO ÀS ESFERAS: FORMAÇÃO DOCENTE EM ESPIRAIS DE 

COMPLEXIDADE 

 

Estamos condenados a avançar na ignorância, que é 

favorecida por esse pensamento parcelar que vê 

apenas fenômenos separados, incapaz de 

compreender suas relações (Morin e Viveret, 2013). 

 

 

No presente capítulo, exponho os pressupostos teóricos que fundamentam esta 

pesquisa. A partir dos pressupostos da Complexidade e de seus três operadores, apresento a 

concepção de Professores em Formação sob a ótica Complexa, a Auto-heteroecoformação e o 

estágio curricular. O título deste capítulo retoma o Homem Vitruviano, representado 

metaforicamente assim: 

 

 

Imagem 1 - Do centro às esferas: formação docente em espirais de Complexidade 

(Fonte: autoral) 

 

Na imagem 1, as esferas representam o universo dos conceitos: Complexidade, 

professores em formação e Auto-heteroecoformação como as forças que geram espirais de 

conhecimento, cujo fundamento teórico se materializa neste capítulo. Coloco o homem como 

centro, como um dos elementos principais da formação docente para que o processo 

formativo possa ser visto à luz da Complexidade, da sua formação e das muitas relações que 

podem ser estabelecidas no processo formativo.   
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A seguir, apresento a Complexidade e os outros pressupostos que fundamentam esta 

pesquisa.  

    

1.1 A Complexidade 
 

Existe necessidade de originalidade, de criação; e 

entre a invenção e a produção ocorrem, 

simultaneamente, conflito e colaboração. É o que 

define a Complexidade: uma relação antagônica e 

complementar (Morin e Viveret, 2013). 

  

 

A ―Complexidade, conforme Morin (2007:32), é um tecido (Complexus: aquilo que 

está tecido em conjunto) cujos componentes são heterogêneos e inseparavelmente associados: 

apresentam o paradoxo do uno e o múltiplo‖
10

. Assim, Morin (2007) apresenta a 

Complexidade com um olhar sobre a necessidade da mudança da postura das relações do 

homem com o conhecimento que, em muitos momentos, observam as ciências com uma 

ordem impecável, fruto de um ―determinismo absoluto e perfeito‖ (p.34).  

Entendo a Complexidade, em constate reconfiguração, como fundamento das ações 

deste trabalho, sem pretender estabelecer uma metodologia dogmática de ação docente. Vejo, 

sim, a Complexidade como uma epistemologia que pretende contestar o formato tradicional 

de ensino, principalmente no contexto do estágio curricular: um processo de estágio que 

deveria atrelar a teoria à prática e formar um tecido junto (Complexus) na formação de 

professores, pensando em valorizar e discutir o que pode ser mudado no ensino de línguas, 

unindo conceitos antagônicos, refletindo sobre o conhecimento pertinente e reconfigurando 

concepções no processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira.  

Na perspectiva de reconfigurar conhecimentos pertinentes e saberes, a Complexidade 

contraria o pensamento cartesiano que tem como base a distinção e clareza como 

características intrínsecas da verdade de uma ideia (Morin, 2007:105). Dessa forma, os limites 

das racionalidades, que apresentam uma aparente razão certeira e exata, não podem dar conta 

do ser humano e do indivíduo e nem das ações que são da própria natureza humana. Morin 

(2000; 2005; 2010; 2011; 2013), em diversos momentos, retoma essa crítica, afirmado ser 

impossível a compreensão do ser humano somente pela observação dos elementos que o 

constituem.  É na sociedade, conforme Morin (2011b:25) onde os indivíduos interagem por 

meio de uma língua, que se estabelecem relações por meio de um conjunto de ações; é na 

                                                 
10

 Tradução livre do texto: ―La Complejidad es un tejido (Complexus: lo que está tejido en conjunto) de 

constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple‖.  
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sociedade que são transmitidas emergências sociais que permitem o desenvolvimento 

humano.  

Olhar para a Complexidade é perceber que sua proposta não é ser uma ciência 

hermética, conclusiva e determinista, sobrevivendo ao tempo e podendo ser mutável, já que 

possui elementos que regem as ações e que fazem com que ela se reconfigure, se auto-

organize e, portanto, sobreviva, adaptando-se ao surgimento dos novos saberes e formas de 

interação humana. Ainda, para Morin (2005), a sociedade é inseparável de uma civilização e 

da ciência: ―a ciência se autoproduz nesse processo, porém, quando digo ‗ela se autoproduz‘, 

também quero dizer que ela não se autoproduz entre quatro paredes: ela se auto-ecoproduz, já 

que sua ecologia é a cultura, é a sociedade, é o mundo‖ (p. 61 – destaque do autor).  

A sobrevivência da ciência e da sociedade encontra, na Complexidade, um 

pressuposto que pode ajudar na auto-organização do conhecimento: entender o conhecimento 

pertinente que deve enfrentar a Complexidade. Morin (2000:38) lembra que se Complexus 

―significa o que foi tecido junto; de fato, há Complexidade quando elementos diferentes são 

inseparáveis constitutivos do todo (como o econômico, o político, o sociológico, o 

psicológico, o afetivo, o mitológico)‖. Portanto, a sociedade e a escola não podem ser vistos 

de forma separada e, sim, como um ―tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre 

o objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes entre 

si‖ (Morin, 2000:38). 

Dessa forma, a seguir, apresento os três operadores da Complexidade, a saber: o 

dialógico, o recursivo e o hologramático. Destaco, ainda, que embora alguns autores 

desdobrem a Complexidade em mais operadores, foram esses os que nortearam todas as ações 

da pesquisa. 

1.1.1 Operador dialógico: ser aluno-professor 

 

O primeiro operador que uso para elucidar os pressupostos que fundamentam este 

trabalho é o dialógico. Esse operador considera principalmente uma ideia de ordem e 

desordem. Ou seja, a ordem e desordem não emergem ―como inimigos: um suprindo o outro, 

porém, ao mesmo tempo, em certos casos, colaboram e produzem a organização‖ (Morin, 

2007:106). Assim, o autor destaca a importância do operador como aquele que ―permite 

manter a dualidade no seio da unidade. Associa dois termos ao mesmo tempo 

complementários e antagônicos‖ (Morin, 2007:106). Reunir termos complementares e 

antagônicos permite, segundo Almeida (2008:13), uma conexão das áreas do conhecimento 
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que possibilita assumir uma atitude dialógica perante os fenômenos que aparecem em nosso 

percurso de vida. Nesse sentido, Morin (2007:96) afirma que ter um olhar complexo, significa 

―assumir racionalmente a inseparabilidade de noções contraditórias, ou seja, o pensamento 

deve assumir dialogicamente os dois termos, que tendem a se excluir um a outro‖. 

A Complexidade, (Morin, 2003:95), não é decorrente de uma teoria ou de um 

pensamento único. Aliás, Morin (2013) refaz todo um percurso que visita as teorias dos 

antigos filósofos e se declara, primeiramente, heraclitiano, apontando para ―contradições a 

partir do momento em que ele reflete sobre todos os grandes problemas e constata que a maior 

parte dessas contradições são superáveis‖ (p. 21). Destarte, o operador dialógico ―promove a 

geração de conflitos que pressupõe o diálogo e, com ele a emergência de ideias polifônicas‖ 

(Petraglia, 2014:131). O operador, ainda, encontra uma explicação mais prática, atrelada à 

vida e à sociedade, fundamentada em outros filósofos: 

 

O operador dialógico é necessário para afrontar realidades profundas que, 

exatamente, unem verdades aparentemente contraditórias. Pascal reiterava 

que o contrário de uma verdade não é um erro, Niels Bohr considerava que o 

contraditório de uma verdade não é um erro mas uma outra verdade 

profunda. Em contrapartida, o contrário de uma verdade superficial é um 

erro imbecil (Morin, 2013: 68-69).     

 

Considerando a argumentação acima, pondero que o operador dialógico, na 

Complexidade, afronta a ordem e a desordem não como contradições e nem sob o ponto de 

vista tradicional dos conceitos, ou seja, como conceitos unívocos, automáticos. A 

Complexidade vê a ordem e a desordem em conjunto, inseparáveis, como uma proposta para 

organizar e reconfigurar conhecimentos. Carvalho (2006), na perspectiva de reconfigurar 

conhecimentos, adverte sobre a necessidade de recompor as teorias e os conhecimentos por 

meio de uma forma dialógica anticausal ―entre os itinerários racional/lógico/empírico e 

mítico/mágico/causal (p. 128).  

 

A Complexidade, sob o enfoque do operador dialógico, pretende:  

confrontar-se com os paradoxos da ordem/desordem, da parte/todo, do 

singular/geral; incorporar o acaso e o particular como componentes da 

análise científica e colocar-se diante do tempo e do fenômeno, integrando a 

natureza singular e evolutiva do mundo à sua natureza acidental e factual 

(Morin, 2005:3). 

 

A proposta da Complexidade, como mencionado na citação anterior, considera o 

operador dialógico, que sugere uma crítica à forma determinista por meio da qual a sociedade 
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e a escola foram construídas. Essa concepção mecânica da aparente ordem e da verdade 

absoluta é o que não permite ver além do que é o mundo e a escola. Por isso, a Complexidade 

(Morin, 2000:38) pode ser considera como a relação entre a unidade e a multiplicidade. Aliás, 

é na escola (e na sociedade) que se estabelece, constantemente, a unidade e a multiplicidade, a 

ordem e a desordem. Entretanto, como nem sempre são encontradas determinadas soluções 

para problemas escolares e, então, volta-se para o determinismo absoluto, contrariando a 

realidade. A premissa da dialogicidade Complexa, conforme Morin (2003a:39) sugere que 

uma ―educação deve promover a ‗inteligência geral‘ apta a referir-se ao complexo, ao 

contexto, de modo multidimensional e dentro da concepção global‖ (grifo do autor). É nítido 

observar, na história da escola, como conceitos têm se fundamentado em disciplinas isoladas 

que hoje se dizem ordenadas, como Língua Espanhola I, Língua Espanhola II, etc. Essa 

aparente ordem ajudou a desenvolver e organizar alguns conhecimentos; entretanto, chegou o 

momento de ver as conexões que há nessas disciplinas. Faz-se necessário repensar a formação 

dos alunos que procuram um curso de Letras no sentido de encontrar conexões que desafiem e 

os levam à busca de uma inteligência geral, encontrada por meio do diálogo com a incerteza, 

o imprevisível e a múltipla causalidade (Almeida, 2008:22). 

Cabe destacar e acentuar, também, que a Complexidade não é contra as disciplinas 

(Petraglia, 2008b:37), mas que, ao pensar essa ideia de ordem e desordem, devem ser 

considerados os diversos pontos de vista de cada indivíduo para, assim, fazer ciência: sem 

rejeitar a desordem de algumas teorias, estudar essa desordem para pensar, de forma global, as 

disciplinas tidas, até hoje, como parciais (Morin, 2012b:114).   

Entendo, também, o operador dialógico como aquele que estabelece relações com 

outras teorias para propiciar ações que não sejam engessadas, ―unindo de modo complementar 

termos antagônicos‖ (Morin, 2000:109). São as relações complementares e antagônicas que 

podem ajudar a enfrentar esse mundo da educação e do ensino de uma língua, seja estrangeira 

ou materna. Deixar de acreditar que na escola A só pode ser usado o método Y e que na 

escola B só poderá ser usado o método X. Aliás, para o autor da Complexidade (Morin, 

2005:189), é necessário encontrar o caminho para um pensamento multidimensional que 

integre e desenvolva ações mas que não se restrinja a isso, a fim de que essa ―realidade 

antropossocial seja vista com um caráter multidimensional; [ela] contém, sempre, uma 

dimensão individual, uma dimensão social e uma dimensão biológica‖ (Morin, 2005:189) e 

pode ver o homem como um ser único e múltiplo, como ―seres, simultaneamente, cósmicos, 

físicos, biológicos, culturais, cerebrais, espirituais‖ (Morin, 2012b:38).  
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Para Morin, o operador dialógico, também, significa a 

 
simbiótica de duas lógicas, que simultaneamente se alimentam uma à outra, 

se concorrenciam, se parasitam mutuamente, se opõem e se combatem 

mortalmente. Digo dialógico, não para afastar a ideia de dialética, mas para 

fazê-lo derivar da dialética. A dialética da ordem e da desordem situa-se ao 

nível dos fenômenos; a ideia de dialógico situa-se ao nível do operador e, 

como ouso adiantar, ao nível do paradigma (Morin 2000:79). 

 

Portanto, é possível descrever que o operador dialógico pode estar presente em 

diversos fenômenos (Almeida, 2008), em diversos espaços mentais: ―este operador ajuda a 

pensar lógicas que se complementam e se excluem. Este operador, portanto, pode ser definido 

como a associação complexa (complementar/concorrente/antagônica) de instâncias 

necessárias, conjuntamente necessárias à existência‖ (p.23). Para Morin (2005:37), não seria 

possível pensar num universo sem ordem e desordem, sem uma dialógica capaz de reconhecer 

que existe um homem sapiens/demens, ao mesmo tempo, e não só um homem sapiens. Morin 

(2005:37) ainda se preocupa, ao apresentar esse operador, em atravessar e superar a visão 

unidimensional que tem sido a causa de se estar em uma sociedade esmagadora que não pensa 

nessa visão Complexa de sociedade, conforme assevera Petraglia (2014: 131). 

Com base no operador dialógico, as estagiárias tiveram a oportunidade de vivenciar a 

experiência de serem professoras desenhando um curso e trazendo ideias para que pudessem 

construir e desenhar aulas, com os alunos da Escola Técnica, com conteúdos interligados, 

abandonando a ideia de que é o professor quem deve passar o conteúdo. Aliás, partiu das 

próprias estagiárias a ideia de não usarem a nomenclatura Aula 1, Aula 2, mas aulas com 

nomes de países de língua espanhola. Elas tiveram de pensar em momentos de ruptura nas 

aulas, assim como pensar em momentos de dificuldades apresentadas em sala de aula. As três 

estagiárias estiveram presentes como professoras em todas as aulas e organizaram de que 

forma cada uma faria intervenções nas aulas. Houve um momento de estranheza para elas, 

pois acreditavam que dividiram as aulas e que só uma delas poderia estar à frente da sala. 

Entretanto, foi discutido que esse seria um momento de formação e preparação, com a 

experiência de serem docentes e discentes ao mesmo tempo. Esse operador, que poderia ser 

visto como antagônico, foi parte de uma experiência de docência vivida pelas estagiárias. Elas 

foram, então, alunas-professoras: papeis opostos e complementares. 
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1.1.2  Operador recursivo: ser aluno e professor  

Como segundo operador, destaco o recursivo. Morin (2007) adverte que este é um 

operador em que os ―produtos e os efeitos são ao mesmo tempo causas e produtores do que do 

que os produz‖ (p. 106). A ideia de recursão reconhece, também, a propriedade do inacabado 

que permite a interação com outros fenômenos, materiais e sistemas (Almeida, 2008:25). 

Para Morin, a recursividade é, metaforicamente, olhar para um anel recursivo: superar 

a noção de regulação, como a de autoprodução e auto-organização. É um anel gerador no qual 

os produtos e os efeitos são produtores e causadores do que os produz e, conforme Petraglia 

(2008a), uma prática que ―se efetiva na e pela reflexão, num movimento recursivo de ação, 

reflexão e ação, num ir e vir, constantes e ininterruptos‖ (p.3).   

O operador da recursividade retoma a ressignificação de ações humanas, tanto para a 

vida cotidiana quanto para os processos em que a Educação se encontra presente. A ideia de 

reconfigurar aquilo que levava à crença de completude e término é uma ideia da 

autorregulação, da auto-organização (Almeida, 2008:25).  

Na Complexidade, o operador recursivo é um circuito gerador que considera os 

produtos e os efeitos em constante movimento. A sociedade se movimenta, devendo estar em 

constante reorganização; precisa ser reorganizada e ser auto-eco-organizadora
11

 ao mesmo 

tempo, na visão de Petraglia (2008:136). É um movimento semelhante a um redemoinho 

(Morin, 2012:94), que renova e dá novas perspectivas a um sistema que é a vida. Isso é 

necessário porque, apesar de estar em constante movimento, muitas vezes, parece as ações 

docentes se estancam num determinado momento devido à crença da sociedade e da escola no 

pensamento cartesiano que busca equilibrar e unificar a sociedade (Morin, 2012b:34), que ao 

mesmo tempo é tão diversa. Para Almeida (2012), a sociedade deve ser vista como uma rede 

em permanente expansão, pois é transformada e enriquecida por cada novo elemento (p. 166). 

É como se o mundo fosse um sistema constituído por inúmeros laços que se autoproduzem, 

autoenriquecem e autotransformam.  

Portanto, para entender o operador recursivo é preciso pensar numa relação que 

considere o meio ambiente, ou seja, o contexto em que a sociedade (Freire, M. e Leffa, 

2013:75) está inserida, devendo ser essa relação hologramática, no sentido de considerar todas 

as partes e o todo para ressignificar a sociedade em constante evolução. Daí surge a 

importância de promover uma evolução na educação, haja vista não ter a educação 

                                                 
11

 A auto-eco-organização, para Morin (2005), é relação profunda e íntima do humano com o meio ambiente, 

que inclui a relação hologramática entre as partes e o todo e o princípio de recursividade (p.193). 
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acompanhado as rápidas mudanças sociais na escola, onde ainda se privilegiam os saberes 

especializados (Petraglia 2014:132).  

Por isso, na pesquisa em foco nesta tese, as estagiárias, após estarem em sala de aula 

como professoras, iam para os encontros comigo, voltavam com questionamentos sobre o que 

fazer em determinadas circunstâncias da aula, e juntos reconstruíamos e ressignificávamos as 

dúvidas e possíveis ações. Esse movimento recursivo permitiu que elas ressignificassem o que 

elas acreditavam que o professor deveria ser e como deveria atuar. Permitiu até que 

ressignificassem o seu papel de estagiárias, mudando a sua atuação em sala de aula e tornando 

as participações mais ativas.     

1.1.3 Operador hologramático: ser aluno, professor, aluno  

O terceiro operador que fundamenta algumas ações da pesquisa é o operador 

hologramático. Para desenvolver este operador, Morin (2012b:92) retoma a noção de um 

holograma, em que cada parte contém quase a totalidade da imagem a que pertence. O 

holograma, que é inspiração para este operador, ―é uma imagem física, concebida por Gabor 

que, diferentemente das imagens fotográficas e fílmicas comuns, é projetada ao espaço em 

três dimensões‖ (Morin, 2005:43), que configuram pequenas partes e compõem um todo: 

―não só a parte está no todo, mas também o todo está na parte‖ (Morin, 2003b:34).  

Ao relacionar o operador com a sociedade atual, como a representação de um 

conjunto, percebo que a visão holística é fragmentada neste ponto, uma vez que a sociedade 

tem usado a palavra holística como o conhecimento de um todo, generalizando saberes, 

isolando objetos de seus meios e sujeitos de objetos (Almeida, 2008:19). A Complexidade 

não pretender dar valor somente ao todo, mas também às partes que o compõem, rejeitando ―o 

espólio dos saberes que herdamos da trajetória histórica que nos precedeu‖ (Almeida, 

2012:165). Ainda, na sociedade atual, pode ser percebida a rápida evolução dos 

conhecimentos e a necessidade de fragmentar esses saberes especializados que foram 

produtos da constante segmentação e separação dos conhecimentos (Petraglia, 2014:130). O 

operador chama a atenção para que se entenda o conhecimento ao qual se é exposto, que 

evidencia um aparente paradoxo das organizações que segmentam e valorizam a visão 

holística do processo de ensino-aprendizagem e fragmentam os saberes, valorizando o 

produto final, o aprendizado, e não o processo de aprendizagem (Petraglia, 2008b:42).  

A Complexidade considera que ―não apenas a parte está no todo, como o todo está 

inscrito na parte. Assim, cada célula é uma parte de um todo – o organismo global –, mas 

também o todo está na parte‖ (Morin, 2005:181). Neste sentido, retomo a ideia de considerar 
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que não é possível continuar valorizando os saberes de forma fragmentada, já que a 

Complexidade confronta ―constantemente a pura simplificação (à qual não exclui, mas 

reposiciona), é um pensamento que postula a dialógica, a recursividade, a hologramaticidade, 

a holoscópica como seus operadores mais pertinentes‖ (Morin, 2003:53).  

 O operador hologramático, portanto, pretende superar o holismo que conduz ao 

reducionismo, à totalidade, tendo em vista que ele vê somente o todo e as partes separadas 

(Morin, 2012b:37). Posso até dizer que isso acontece de forma hierarquizada, pois é dado 

mais valor ao produto final, que percebe em sua completude.  

A pesquisa que realizei considera ações docentes complexificadas que não vê o 

processo linguístico e a formação de professores como elementos separados, mas como aquele 

que configuram uma única ação múltipla, inconclusa, em constante mudança, que foi o 

resultado da importância dada ao todo e às partes. Pretendo, em outro momento, ao descrever 

e interpretar a pesquisa como o conhecimento linguístico foi construído à luz da 

Complexidade, partindo de reuniões e de um curso que visavam à formação de professores, 

com aulas em espanhol, material didático em espanhol, reuniões e discussões em espanhol.   

Entendo que o processo de estágio trouxe ações complexas, que permitiram reflexões 

sobre a sociedade que se manifesta na linguagem, da qual todos somos parte e/ou 

pretendemos fazer parte e cuja cultura não pode ser dissociada e nem considerada como o 

produto total de um povo.  

As estagiárias desempenharam diversos papéis no processo de construção de 

conhecimento, pois foram professoras ao mesmo tempo em que eram alunas: desenharam as 

aulas e as reconstruíam, com os alunos da Escola Técnica, e reconstruíam significados nas 

aulas das práticas de ensino e estágio. Olhavam para as aulas como uma parte de um todo que 

compõe o processo de formação e, ao mesmo tempo, formavam critérios para a construção de 

conhecimentos linguísticos nas aulas de espanhol. Consideravam que as aulas que eu 

construía com elas não deveriam ser replicadas com os alunos da Escola Técnica e, sim, 

ressignificadas. Esse foi um processo que as estagiárias consideraram uma parte e o todo de 

uma aula de espanhol, repensando e ressignificando os conteúdos da disciplina. Para elas, ser 

professor e ser aluno foi um jogo de papeis que as levou a se colocarem como sujeitos que 

estavam prontos para mediar o seu próprio crescimento pedagógico e linguístico e construir o 

conhecimento linguístico dos alunos.  

Havendo apresentado os operadores da Complexidade, a seguir, trato da perspectiva 

de formação complexa de professores no contexto de uma universidade.  
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1.2  Professores e sua formação sob a perspectiva da Complexidade  

 
 

Uma das tragédias do pensamento atual é que nossas 

universidades e escolas superiores produzem 

eminentes especialistas cujo pensamento é muito 

compartimentado (Morin e Viveret, 2012:13)  

 

 

A universidade, segundo Morin (2003), é aquela instituição que ―conserva, memoriza, 

integra, ritualiza uma herança cultural de saberes, ideias, valores; regenera essa herança ao 

reexaminá-la, atualizá-la, transmiti-la; gera saberes, ideias e valores que passam, então, a 

fazer parte da herança‖ (p. 76).  Ainda, para Morin (2003:76), ela é um sistema que possui 

uma dupla função paradoxal, que seria de adaptar-se à modernidade científica e dessa forma  

integrá-la; para poder responder às necessidades fundamentais de formação. Por isso, a 

universidade deveria:  

ajudar os cidadãos a viverem seu destino hic et nunc, ela (a universidade) 

defende, ilustra e promove, no mundo social e político, valores intrínsecos à 

cultura universitária – a autonomia da consciência, a problematização (com a 

consequência de que a pesquisa deve ser sempre aberta e plural), o primado 

da verdade sobre a utilidade, a ética do conhecimento (Morin, 2003:76). 

 

Partindo das relações apresentadas por Morin em relação à universidade, procuro 

entender como a formação de professores se materializa no contexto desta pesquisa. Concordo 

com Petraglia (2008b:42) que vê os operadores da Complexidade, i.e., hologramático, 

recursivo e dialógico, como aqueles que podem trazer alguma resposta para que a formação 

complexa de professores se faça realidade.  

Entretanto, a missão da universidade tem encontrado alguns empecilhos, como a 

proliferação de cursos cada vez mais sobrecarregados de conteúdos devido à influência e às 

exigências do mercado, o que obriga as instituições a desenvolverem sistemas automatizados 

de formação de alunos. Alguns trabalhos buscam reformular o processo de formação de 

professores, tais como os citados na introdução deste trabalho. O fato é que esse processo está 

longe de ser uma realidade concreta que acompanhe o processo contínuo e voraz do 

crescimento da sociedade, pelo menos na cidade de São Paulo e no contexto da região onde 

desenvolvo ações complexas como professor. Estamos, dessa forma, diante de um marco em 

que o governo não incentiva a procura pelos cursos de licenciaturas: não existem políticas 

claras que corroborem a importância desses futuros profissionais na nossa sociedade
12

. É 

                                                 
12

 No que se refere à lei da obrigatoriedade da língua espanhola, dez anos depois não há nenhuma ação concreta 

por parte do governo (Barros, Costa e Galvão, 2016:25).  
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verdade que muitos alunos já estão sem aulas de Matemática, por exemplo, em diversas 

escolas da rede pública, por falta de professores formados nessa área do conhecimento, sem 

citar, sequer, as aulas de língua estrangeira ou de língua materna. 

 Tal cenário amplo condiz com a pouca importância que algumas IES privadas dão aos 

cursos de licenciatura, uma vez que a baixa procura por esses cursos não é o suficiente para 

trazer lucros às empresas/grupos educacionais. Dessa forma, é possível perceber que, na 

cidade de São Paulo, em menos de cinco anos, sete instituições de ensino superior privadas 

que ofereciam cursos de licenciatura em Letras não ofereceram mais matrículas
13

; ademais, os 

que procuram abrir turmas, por conta da divergência entre o valor da mensalidade que é 

cobrada durante o curso e o valor da remuneração quando os alunos se formam, não 

conseguem alunos suficientes para formar novos grupos. Destaco isso como um fator 

predominantemente econômico que limita a ação de futuros professores, já que a escassez de 

professores de algumas disciplinas, como matemática e língua portuguesa, limita o trabalho 

desses poucos docentes que estão atuando nas escolas. 

A asseveração que faço, anteriormente, encontra o seu respaldo no Gráfico 1, em que 

são comparadas a demanda de professores e os alunos concluintes de cursos de graduação 

entre os anos 1990 - 2010: 

  

 

Gráfico 1 – Comparação entre a demanda de professores e concluintes de cursos de graduação  

(Fonte: Pinto, 2014) 

  

Com base nos dados do Gráfico 1, posso afirmar que,  potencialmente, a escola 

precisará de professores de diversas áreas do conhecimento, dentre elas a de língua 

estrangeira (LE), já que a demanda é de 72 mil professores para aulas de LE e só 52 mil 

                                                 
13

 Informações obtidas a partir de uma pesquisa em sites de IES privadas na cidade de São Paulo.   
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alunos se formaram nos cursos de licenciatura. A pesquisa feita por Pinto
14

 (2014) revela que 

o momento atual precisa de professores que atendam a uma série de exigências e que a 

educação não seja mais uma teoria unilateral, mas um processo uno e múltiplo. Ainda enfatizo 

a observação de Morin (2003:37), que afirma que, na escola, sempre existiram dois universos 

que se ignoram entre si: o dos professores e o dos alunos. É por isso que, neste trabalho, 

considero a necessidade de mudar os papéis e as funções de professor e aluno e ―mediar 

momentos de ordem e de desestabilização dos graduandos‖ (Freire, M. 2011:282). 

É verdade que outros autores e trabalhos têm se dedicado ao estudo do processo de 

formação de futuros profissionais no estágio, como Pimenta (2002) e os citados no capítulo da 

Introdução deste trabalho. Entretanto, nos estudos realizados, ainda vejo uma sistematização 

de conceitos que devem ser abordados de forma quase que obrigatória. Apoiado na 

Complexidade, percebo que o estágio, parte do processo de formação de professores, ainda é 

tratado como um processo linear – até pelo próprio nome dado em muitas IES: estágio de 

observação  – uma disciplina que serve para preencher relatórios, não compreendida como 

um processo continuo e móvel, como a formação de professores. Aliás, Morin (2005) ressalta 

que a Complexidade não é uma receita pronta: devemos ver a Complexidade ―como um 

desafio, uma motivação para pensar‖ (p. 176). 

Na formação de professores, então, deveria ser abordado como ―religar, religar as 

ciências e os cidadãos, religar os indivíduos atomizados na perda das antigas solidariedades 

etc., mas, também, religar os conhecimentos separados, contextualizar, globalizar‖ (Morin, 

2012, 435). À vista disso, propus o desenvolvimento de ações Complexas, colocando em 

prática o desafio de pensarem constantemente de que forma alunos de graduação podem 

contribuir para uma formação diferenciada, que considerasse o momento atual da formação de 

professores, do mundo, da sociedade local. Morin (2011a:148) afirma não ser possível 

reformar a instituição sem antes haver reformado as mentes, mas não se podem reformar as 

mentes sem haver reformado as instituições. 

Ainda, na perspectiva da Complexidade, conforme Morin (Morin, 2011a, 174), é 

reforçada a ideia de termos ―um processo de ensino e conhecimento de pensamentos 

complexos que permitam afrontar as relações entre o local e o global, a parte e o todo, assim 

como superar as disjunções e divisões ligadas à especialização‖.  

Por meio da perspectiva apresentada, vejo os professores em formação em um espaço 

social, que é a universidade, construindo conhecimentos e reformando conceitos, pois uma 

                                                 
14

 ―Os dados referentes a 1990 a 2010 foram obtidos no estudo do CNE (2007) quantificados por Pinto a partir 

da base do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP.   
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reforma se faz necessária para que a formação de professores não decline. A reforma, para 

Morin (2011a:137), teria como fundamento a ―introdução de problemas vitais, fundamentais e 

globais que se ocultam na fragmentação disciplinar‖. Com base nesse pensamento, comento 

os sete (7) saberes apresentados por Morin (2001a) e os relaciono, no capítulo da 

interpretação, com a formação das estagiárias, com a finalidade de descrever como 

aconteceram algumas discussões do desenho de curso, preparação de aula e conversas pós-

aula.  

Morin (2011a:149) justifica a necessidade de reformular o sistema de educação, que 

está relacionada à ecologia da ação. A ecologia, na perspectiva de Almeida (2008:24), no 

contexto da Complexidade, deve ser entendida como uma ação que se submete às inter-

retroações e que considera o mundo como incerto, em que toda decisão implica desafio, 

demandando uma estratégia ou uma capacidade de modificar a ação pelo funcionamento de 

acontecimentos aleatórios ou de informações que podem ser concomitantes ao percurso da 

ação.  

A reforma no sistema de educação pode ser apreciada no teor dos sete saberes, que 

foram apresentados por Morin, em A Religação dos saberes (2011a), mas discutidos, também, 

em outras obras (Morin, 2002a). O autor da Complexidade apresenta-os, resumidamente, 

como ―problemas vitais e globais ocultados pela fragmentação disciplinar‖ (Morin, 

2013:194), a saber: a) as cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão b) o conhecimento do 

conhecimento, c) a realidade humana como trindade indivíduo/sociedade/espécie, d) a era 

planetária, e) a compreensão do outro, e) o enfrentamento das incertezas, e g) a trindade ética.  

Apresento, a seguir, tanto os saberes, relacionados com o que denominei intenção (do 

saber), como a minha justificativa da sua relevância no processo de formação desse saber.     

O primeiro saber que Morin (2002a) discute é o saber reconhecer as cegueiras do 

conhecimento: o erro e a ilusão. A relevância do primeiro saber, que relaciono com o processo 

de ensino e aprendizagem, está na aceitação da incompletude, da não certeza do 

conhecimento. Conforme o quadro a seguir, todo conhecimento comporta o risco de cair no 

erro e na ilusão, e, ao partir das duas premissas, será possível rever o percurso da escola e 

aprender com os erros, sem esquecê-los:     

Saber Intenção 

a) As cegueiras do conhecimento: o erro 

e a ilusão. 

 

Todo conhecimento comporta o risco do 

erro e da ilusão. A educação do futuro 

deve enfrentar o problema de dupla face 

do erro e da ilusão. 

Quadro 1 – Saber: As cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão  

(Fonte: Morin, 2002a:23) 
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Morin afirma que existe um grave problema na sociedade: ―subestimar o problema do 

erro; a maior ilusão seria subestimar o problema da ilusão. O reconhecimento do erro e da 

ilusão é ainda mais difícil, porque o erro e a ilusão não se reconhecem, em absoluto, como 

tais‖ (Morin, 2002a:25). Por isso, é necessário que, na escola, na formação de professores, se 

desperte a capacidade de reconhecer o erro e que não sejam priorizados os saberes totalitários 

e inquestionáveis. Para Morin & Le Moigne (2006:34), é necessário tomar o conhecimento 

como uma fonte de erro e, ao mesmo tempo, de ilusão, uma vez que todo o conhecimento é 

uma tradução e reconstrução, algo inacabado.  

Na escola, durante alguns anos, considerou-se a atuação por meio da simplificação, 

estabelecendo disciplinas e currículos pouco adaptados à realidade local da situação. Tudo 

isso é o que levou a escola ao erro, segundo Almeida (2008): por ―tomar a parte do todo e 

reduzir os fenômenos a uma de suas dimensões‖ (p.24), e tentar resolver problemas escolares 

pela simplificação.  

Simplificar a educação levou a escola a algumas cegueiras, como adverte Morin 

(2012b): 

os desenvolvimentos disciplinares das ciências não só trouxeram as 

vantagens da divisão do trabalho, mas também os inconvenientes da 

superespecialização, do confinamento e do despedaçamento do saber. Não só 

produziram o conhecimento e a elucidação, mas também a ignorância e a 

cegueira (p. 121). 

 

 A cegueira da superespecialização, como mencionado anteriormente, não condiz com 

um mundo em que os saberes estão se renovando a cada dia. Basta olhar para as novas 

tecnologias do dia a dia e para as novas descobertas que têm surgido. Por isso, a escolha, ao 

tentar acompanhar as mudanças constantes, deve ter em conta que o conhecimento não pode 

ser considerado um espelho nítido das coisas ou do mundo externo (Morin 2002a:26). 

Portanto, para entender como e o que conhecer, é necessário ter uma visão do conhecimento 

pertinente, que será tratado no próximo saber.  

Para Morin (2011a:149), o segundo saber a ser considerado e que eu o relaciono com a 

reforma não só da universidade mas também da formação de professores de língua, deve ser o 

conhecimento pertinente (seguinte quadro), ou seja, ―como adquirir o acesso às informações 

sobre o mundo e como adquirir a possibilidade de os articular e de os organizar? Como 

perceber e conceber o contexto, global (a relação todo/partes) o multidimensional, o 

complexo?‖ (Morin, 2002a:39): 
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Saber Intenção 

b) Os princípios do conhecimento 

pertinente 

 

O conhecimento dos problemas-chave, 

das informações chave relativas ao 

mundo 

Quadro 2 – Saber: conhecimento do conhecimento  

(Fonte: Morin, 2002a:39) 

 

Morin (2002a:39-40) afirma que, neste novo milênio, o desafio do ser humano é olhar 

para os desafios que são polidisciplinares, transversais e multidimensionais, transacionais, 

globais e planetários. Nesse sentido, o autor propõe que o contexto (como forma de situar as 

informações) global (no sentido de relacionar as diversas partes de um todo) multidimensional 

(olhando as inter-retrações dos fenômenos) e complexo (no sentindo de tecer tudo em 

conjunto) forme uma tessitura que faça com que o conhecimento seja pertinente à educação, à 

formação de professores. Por isso, noto que no contexto universitário, deveria haver mais 

olhares para o global, para o multidimensional, um olhar da/para a Complexidade, que pode 

ser como uma das respostas às mudanças necessárias na educação. Um olhar 

multidimensional na/para a formação de professores, pela Complexidade, significa olhar para 

o ser humano em uma sociedade, ―um ser humano que é ao mesmo tempo biológico, psíquico, 

social, afetivo e racional‖ (Morin, 2002a:42). É o conhecimento que deve olhar primeiro para 

esse aluno que, ao ingressar numa universidade, num curso de Letras, ―se defronta com 

diversos momentos de tensão‖ (Freire, M. 2009:14). Ademais, a sua formação deve 

considerar que o ―contexto social em que vivemos é marcado pela rapidez e imediatismo 

proporcionados por novas modalidades de acesso, armazenamento, recuperação e intercâmbio 

de informações‖ (Freire, M. 2009:14). Na visão de um mundo globalizado, é possível 

verificar o todo e as partes: ao mesmo tempo em que os alunos se defrontam com um 

imediatismo de informações, com a rapidez de informações, eles não sabem muito bem o que 

fazer com elas. Muitos alunos chegam com domínio e participação em redes sociais, 

aplicativos, downloads de programas, por exemplo, mas não sabem interagir em contextos 

que fogem aos contextos virtuais. Para resgatar tudo o que a tecnologia pode oferecer, é 

necessário trabalhar com um contexto globalizado, na formação de professores, em que a 

multidimensionalidade seja vista sob a ótica da Complexidade. Como adverte Freire, M. 

(2009:14), é necessário apreciar que 

  

o acesso às novas tecnologias viabiliza outras interfaces, práticas e 

linguagens, compelindo-nos a lidar com multiletramentos e a considerar 

requisitos originais tanto para o pertencimento de grupos específicos como 

para a definição do que poderia ser considerado inclusão ou exclusão.  
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Trabalhar com a formação do professor, aplicando diversas interfaces, práticas e 

linguagens, permite reconstruir e reconfigurar outros significados que ajudam na construção 

de uma escola e um aluno crítico e reflexivo em sua formação.  

A formação de professores, como construção de conhecimentos em conjunto, não 

pode esquecer o humano numa sociedade que ressignifica sentidos num contexto 

multidimensional com diversas linguagens. Considero, então, que, na formação de 

professores, seja necessário olhar para a realidade humana a partir do conhecimento prévio, 

compreendendo o homem em sua condição humana como uma tríade em que o indivíduo-

espécie-sociedade (quadro seguinte) configura uma realidade a ser considerada no processo de 

formação e se reconhece como parte de uma cultura humana, conforme este Quadro:   

 

Saber Intenção 

c) Ensinar a condição humana  reconhecer-se em sua humanidade 

comum e ao mesmo tempo reconhecer a 

diversidade cultural inerente a tudo que 

é humano. 

Quadro 3 – Ensinar a condição humana  

(Fonte: Morin, 2002a:51) 

 

No processo de construção de conhecimento, e de formação de professores ensinando 

a condição humana, é necessário que a multiplicidade, que encerra a unidade e a diversidade 

(o operador dialógico pressupõe que sejam considerados conceitos opostos como 

complementares), seja respeitada e que a sociedade propicie o desenvolvimento humano de 

forma que os humanos, em sua formação, sejam vistos como indivíduos que podem interagir 

entre si como uma unidade humana (Morin, 2002a:59). A condição humana
15

 deve ser 

percebida como um objeto essencial em todo o ensino, mas os valores humanos, no momento 

atual de formação, têm-se tornado obsoletos diante de políticas públicas que privilegiam 

números e porcentagens. Ouço de alguns alunos, em minha experiência como coordenador de 

curso de Letras que, se eles tivessem tido contato com a escola antes de se iniciar o estágio, 

com certeza mudariam de curso, já que, na escola, parece não se respeitar o homem. Nessa 

fala, percebe-se que a espécie humana tem sido atrofiada pela generalização da diversidade, 

ou seja, não se é respeitado o uno e o múltiplo (Morin, 2002a:59) de cada indivíduo. Nesse 

sentido, é necessário criar um saber que reúna toda a diversidade e considere a era planetária 

em que vive o homem, conforme evidencia o quadro abaixo:  

     

                                                 
15

 A condição humana para Morin (2002:68) significa reconhecer que o homem é ao mesmo tempo um ser físico, 

biológico, psíquico, cultural, social, histórico. 



50 
 

Saber Intenção 

d) Ensinar a identidade terrena É preciso que compreendam tanto a 

condição humana no mundo como a 

condição do mundo humano, que, ao 

longo da história moderna, se tornou 

condição da era planetária. 

Quadro 4 – Saber: A era planetária  

(Morin, 2002a:67) 

 

 O Quadro anterior representa a ideia da identidade terrena como a retomada da visão 

do ser humano, sendo um ser inserido num planeta, cuja história não é mais isolada: ele é uma 

parte de um todo, e o todo faz parte dele. Morin (2002a), assim, adverte que é necessário 

educar por meio de um pensamento policêntrico (p. 68), ou seja, um pensamento capaz de 

visar a um universalismo consciente da unidade/diversidade. O percurso da fragmentação de 

disciplinas (Morin, 2005, 2011, 2013 e Beherens, 2007), fragmentação de conhecimentos 

disciplinares na escola, está presente num mundo que não propicia a capacidade de religar e 

contextualizar os problemas hodiernos.  

 Fala-se em mundo globalizado, em agilidade da comunicação e num sem fim de 

recursos que aparentemente ligam os países, as culturas. Na perspectiva da Complexidade, o 

―mundo está tornando-se cada vez mais um todo, cada parte do mundo, cada vez mais, faz 

parte do mundo, e o mundo enquanto todo, está cada vez mais presente em cada uma das suas 

partes‖ (Morin 2002a:71). Assim sendo, a formação de professores deve considerar que esse 

mundo tem, verdadeiramente, de estar ligado, no sentido de ele ser um tecido planetário 

(Morin 2002a:71) cujos fragmentos não estejam isolados, a fim de que possa ser construída 

uma teia de conhecimento que parta da história do ser planetário: um ser que vive 

confrontando-se com os mesmos problemas de vida e morte, vive em uma mesma 

comunidade de destino (Morin, 2002a:18). Para entender os diversos problemas em comum, 

Morin (2002a:99) chama a atenção para o ensino da compreensão entre sujeito e sujeito, como 

parte do saber compreender o outro, como indicado no Quadro a seguir: 

    Saber Intenção 

e) Ensinar a compreensão A situação é paradoxal sobre a nossa 

Terra. As interdependências 

multiplicaram-se. A consciência de ser 

solidários com a vida e a morte, de 

agora em diante, une os humanos uns 

aos outros. 

Quadro 5 – Saber: ensinar a compreensão  

(Fonte: Morin, 2002a:99) 

 

Segundo o Quadro anterior, no mundo egoísta em que vive o homem, a necessidade de 

ensinar a compreensão do outro se torna uma questão relevante: compreender o que é ético e 
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o que pode fazer com que a escola mude. Acredito que, no processo de formação de 

professores, é necessário discutir a ética da compreensão que ―solicita um grande esforço, 

porque não pode esperar nenhuma reciprocidade‖ (Morin, 2002a:106). Na perspectiva ética, o 

aluno deve entender que a compreensão ―solicita argumentar e refutar em lugar de 

excomungar e anatematizar‖ (Morin, 2002a:106), com a finalidade de não formar um aluno 

que seja incapaz de associar e religar conhecimentos, pois ao mesmo tempo em que estabelece 

relações entre conhecimentos e disciplinas, compreende as pessoas como condição de 

solidariedade intelectual e moral da humanidade (Morin, 202:99). Aliás, Ferreira, Carpim e 

Behrens (2010:58) afirmam que, no paradigma da Complexidade, essa argumentação conduz 

à dúvida, ao questionamento e, portanto, à revisão de conceitos, propiciando a busca de novas 

soluções para possíveis erros. Compreender o outro levaria a ―entender o trabalho 

compartilhado como responsabilidade de cada um e o sucesso de todos, a enfrentar novos 

desafios, a discutir e dialogar com seus pares e ser mais humano, justo e fraterno‖ (Ferreira, 

Carpim e Behrens, 2010:58) 

Portanto, pode-se pensar em trabalhar, no processo de formação de professores, com a 

valorização das relações mútuas, as inter-retro-ações
16

 (Morin, 2012b:52) para que, a partir 

das ações docentes, sejam entendidos os outros colegas em formação. Pode-se trabalhar, 

também, no sentido de que as ações não sejam aparentes certezas e que o aluno possa 

entender-se como um ser social, em relação ao outro. 

O Quadro a seguir, sintetiza como as incertezas podem ajudar na formação do aluno. 

            

Saber Intenção 

f) Enfrentar as incertezas Os séculos precedentes sempre 

acreditaram em um futuro, fosse ele 

repetitivo ou progressivo. O século XX 

descobriu a perda do futuro, ou seja, sua 

imprevisibilidade.  

Quadro 6 – Saber: enfrentar as incertezas  

(Fonte: Morin, 2002a:85) 

 

 Conforme o Quadro acima, o futuro da humanidade continua aberto e imprevisível  

(Morin 2002a:85). É um engano acreditar que as coisas se repetem e que é possível prever o 

que acontecerá nos próximos anos. Em relação a isso, no contexto educacional, todo o 

conhecimento e as teorias a que os alunos foram expostos afirmam que o homem tem a 

certeza de tudo, que tudo pode ser mensurado e provado (Behrens e Olari 2007:59) e que 

                                                 
16

 Para Morin, as ações devem ter uma visão recursiva: a ação age sobre o indivíduo (inter) e retorna atingindo a 

todos (retro), inclusive o próprio indivíduo.    
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esses operadores cartesianos levam às verdades absolutas. A escola se esqueceu de ensinar 

que as incertezas sempre fizeram parte da história e das ciências e que é, portanto, papel da 

formação do professor conhecer o momento histórico, em que não pode ser descartada a 

―consciência que emerge: o homem confrontado pelas incertezas e arrastado para uma nova 

aventura. É necessário aprender a enfrentar a incerteza... porque tudo está ligado‖ (Morin, 

2002a:90).  

A formação de professores e, especificamente, o estágio, é o momento em que essas 

incertezas parecem que emergem de forma ativa. Freire, M. (2011:265) afirma que é o 

momento do confronto justamente porque a incerteza provoca uma ordem que nem sempre o 

aluno é capaz de entender. Dessa forma, o conhecimento tem se preocupado por concretizar 

dogmas e se esqueceu de que, no caráter incerto do ato cognitivo (Morin, 2002a:92), 

encontra-se uma oportunidade para o conhecimento pertinente. Essa perspectiva ensina como 

é possível ―enfrentar o inesperado e o incerto e modificar o desenvolvimento em virtude das 

formações adquiridas pelo caminho‖ (Morin, 2002a:19).  

O último saber que pode ser considerado na formação de professores é a ética do 

gênero humano, como resume o Quadro seguinte:       

Saber Intenção 

g) A ética do gênero humano indivíduo/sociedade/espécie são não 

apenas inseparáveis, mas co-produtores 

um do outro. Cada um destes termos é, 

ao mesmo tempo, meio e fim dos outros 

Quadro 7 – Saber: a ética do gênero humano  

(Fonte: Morin, 2002a:51) 

 

Com base no Quadro 7 e na perspectiva de Tardieu (2006:250), a ciência não deveria 

ser cega em relação ao compromisso mútuo que deveria existir entre os homens; é necessário 

construir um conhecimento que restabeleça vínculos entre eles. Destaco, assim, a importância 

de discutir, na escola, a ética do gênero humano como democracia. Para Morin (2002a, p. 

117:), ―a democracia tem um caráter dialógico que une de forma complementar termos 

antagônicos: consenso/conflitualidade, liberdade <–> igualdade <–> fraternidade, 

comunidade nacional/antagonismos sociais e ideológicos‖. Nesses antagonismos, o ensino 

poderia ir além de uma noção biológica do ser humano; na escola, poderia ser ensinado que a 

humanidade deixou de ser uma noção abstrata para que se discuta uma noção ética em relação 

à sociedade.  

Ainda se faz necessário, na universidade, religar a perspectiva de ensino à realidade 

humana, segundo Morin (2002ª:123) que não considere, somente, números. Afirmo isso com 

base nas muitas avaliações pelas quais tenho participado nos cursos de graduação. Os 
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professores visitantes que avaliam os cursos perguntam: existe a discussão de Temas 

Transversais? E percebo que a resposta deve de ser uma questão de números e de cumprir 

uma lei, mas não deveria ser assim. Aliás, deveria fazer sentido, principalmente entre os 

professores de língua, querer construir uma cidadania de forma autônoma e individual.     

 Entendo que os alunos na graduação, com a mediação dos professores, podem 

promover uma compreensão do mundo atual, dos problemas, neste momento, relacionados ao 

conhecimento do próprio ser, confrontando as realidades de um mundo que não está acabado, 

incerto (Morin, 2005:231).  

 Colaborando com a formação de professores, no contexto de relacionar diversos 

elementos no mundo, apresento a seguir o conceito de Auto-heteroecoformação (Freire, M. 

2009, Freire, M. e Leffa, 2010). 
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1.2.1 A Auto-heteroecoformação  

 

 
¿No nos encaminamos hacia una 

transformación humana que comportaría 

la transformaci6n de las relaciones 

individuo/sociedad/especie en la 

transformaci6n de cada una de estas tres 

instancias? (Morin 2006:84) 

 

 

Muitos alunos que ingressam num curso de graduação em Letras, principalmente 

quando optam pela dupla habilitação, deparam-se com diversos desafios: construir 

significados linguísticos, apropriar-se de determinadas estruturas gramaticais para serem 

empregadas em sua atuação docente futura, conhecer alguns traços das culturas dos países da 

língua-alvo, interagir com diversos colegas, com professores oriundos de formações 

diferentes, conhecer diversas estratégias de ensino e aprendizagem de língua materna e 

estrangeira. Dentre as muitas disciplinas que são ofertadas nos cursos de graduação em Letras, 

está o Estágio Curricular, como componente, também, da formação dos futuros professores. 

Destaco, ainda, que muitos alunos que estão atualmente em sala de aula, nos cursos de Letras, 

já estão trabalhando no mercado formal como professores de língua em institutos particulares 

de ensino de línguas. Então, percebo a necessidade de mudar o olhar para esses alunos não 

como meros receptores de conhecimento e, sim, como seres que trazem experiências e/ou 

vivências que corroboram, questionam ou, até mesmo, auxiliam a sua própria formação como 

professor-aluno. A escola tem possibilidade de olhar para essa experiência de forma 

interdisciplinar e multidisciplinar como uma premissa de construção de conhecimentos.  

Sob um enfoque complexo, Morin (2000) destaca dois conceitos importantes: o 

interdisciplinar e multidisciplinar que ―são conceitos polissêmicos‖ (p. 51). O primeiro quer 

―dizer troca e cooperação e desse modo transforma-se em algo orgânico, já a 

multidisciplnaridade constitui uma associação de disciplinas em torno de um projeto ou de um 

objeto que lhes é comum‖ (Morin, 2000:51).  A Complexidade sugere uma transformação no 

contexto escolar; no entanto, só poderá acontecer uma mudança quando os indivíduos forem 

capazes de transformar a escola e transformar as ações que ainda estão nela perpetuadas.  

Moita Lopes (2006) acentua que a Linguística Aplicada deve questionar essas formas 

tradicionais de construção de conhecimento e traçar um novo modelo de produção, 

considerando as implicações sobre as mudanças na sociedade. Aliás, Galvani (2001:95) critica 
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a falta de mudança dos modelos eternizados pela organização disciplinar que permite a 

separação de conhecimentos, uma vez que a 

visão de mundo se caracteriza pelo materialismo, pela redução do real 

apenas ao nível de realidade material, pela divisão do conhecimento em 

disciplinas especializadas que recortam a realidade, pela redução do ser 

humano ao indivíduo racional, egocêntrico ou econômico, pela divisão das 

culturas e pela ideologia nacionalista.  

 

 O recorte da realidade, no sentido de isolar as disciplinas, não permite que o homem 

seja capaz de ver o uno e o múltiplo. Morin (2010; 283) adverte que é necessário repensar os 

rumos que a escola tomou no decorrer dos anos. Desde os anos iniciais, o aluno é ensinado a 

separar objetos do meio ambiente, o que leva à separação de disciplinas, de saberes 

fragmentados (Morin, 2005, 2010, 2011). Portanto, a universidade poderia olhar para uma 

educação que permita 

a possibilidade de trabalhar novos enredos, cujos atores — professores, 

alunos, pais, mães, responsáveis, líderes comunitários... possam visualizar 

numa tela do projeto escolar e do processo educativo, interações e 

interdependências, sentidos, convergências e a necessidade de uma 

construção coletiva (Werthein intro 2003b:7). 

 

A construção coletiva, interações e interdependências, formam parte da 

Complexidade, que considera a sociedade, pais e alunos num processo educativo 

transdiciplinar e multidisciplinar. Por isso, Freire, M. (2009) e Freire, M. e Leffa (2013) 

apontam para a necessidade de ações e interações na formação de professores. Os autores 

mencionam que é necessário mudar, primeiramente, a visão na formação e valorizar outras 

referências que, de fato, compreendam o pensamento contemporâneo, mas voltado para as 

realidades escolares (Freire, M. e Leffa, 2013:61). Não há mais o aluno que escuta e o 

professor que tudo sabe, ou mesmo, a escola como a única fonte do saber por meio de 

disciplinas que possam levar à superespecialização. O que se espera da sociedade é que o 

homem saiba articular saberes, que tenha uma visão sistêmica da sociedade, como um rizoma 

(Freire, M. e Leffa, 2013:62), com elementos que se ligam e se religam. Espera-se uma 

transdiciplinaridade que permita sair da disciplinaridade: não uma visão reducionista, 

simplificadora e, sim, uma visão circular, em que não haja o efeito como consequência da 

causa unicamente. É preciso pensar numa visão que conduza a relacionar o todo e as partes 

que compõem a escola, que o uno e o múltiplo sejam vistos como uma forma de religar, 

também, saberes, formando uma teia de relações promotoras do caráter complexo. Aliás, na 

epígrafe do livro A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento (Morin, 
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2012b), o próprio autor quer que os alunos sejam os atores principais de sua formação, com 

uma forma de rever os paradigmas e de sempre reconfigurar os sentidos na educação. 

Assim, em uma perspectiva Complexa, na formação de professores, espera-se que a 

ordem e a desordem permitam que se ache uma solução à aparente ordem vista pela sociedade 

atual, que pouco considera o processo de formação de professores. Isso é decorrente do fato 

de que a formação tem sido pouco valorizada, primeiro, pelas políticas públicas e, como 

consequência, pelos próprios alunos, como aponta a pesquisa recente de Tartuce, Nunes e 

Almeida (2010). As autoras apresentam, entre outros problemas, a falta de professores, as 

representações que os alunos têm dos professores, declarando que eles ganham pouco, não são 

respeitados como profissionais e não têm boas condições de trabalho. 

    Portanto, é necessário um olhar cuidadoso para a formação de professores, 

buscando a construção de novos referenciais, numa perspectiva rizomática, transdisciplinar, 

em que se considere: a) um sujeito como indivíduo num sentido mais particular; b) o sujeito 

como indivíduo em suas relações de formação com os outros, e, por último, c) um sujeito 

como indivíduo num contexto, num meio. As perspectivas apresentadas relacionam-se com a 

proposta de Freire, M. (2009) e Freire, M. e Leffa (2013), em que a autoformação é entendida 

como ―a ação do eu como sujeito individual e social; ou seja, a apropriação pelo indivíduo de 

sua própria formação, tornando-se dela objeto‖ (Freire, M. 2009:18), a heteroformação, por 

outro lado, é uma ―ação de indivíduos uns sobre outros, caracterizando a dimensão social da 

formação‖ (Freire, M. 2009:18), e a ecoformação é vista na ―ação do meio ambiente sobre os 

indivíduos, indicando a dimensão ambiental e ecológica da formação‖ (Freire, M. 2009:18).  

Para equacionar essas três referências na formação, primeiramente, Pineau (1991) 

propôs três polos que foram discutidos, também, por Galvani (2002:96), ao afirmar que   

 

A autoformação não é concebida aqui como um processo isolado. Não se 

trata da egoformação propalada por uma visão individualista. A 

autoformação é um componente da formação considerada como um processo 

tripolar, pilotado por três polos principais: si (autoformação), os outros 

(heteroformação), as coisas (ecoformação) (Galvani, 2002:96). 

 

Nesse sentido, foi considerado o processo tripolar de formação que levava em 

consideração, o indivíduo, não de forma egocêntrica e, sim, como um indivíduo que está 

inserido numa sociedade e, a partir daí, com um desdobramento em outros dois polos. Os dois 

polos são o i) meio em que é oferecida uma distância mínima para poder refletir-se e ii) a 

reflexão sobre outros objetos que podem colaborar com a sua formação e, assim, com a 

descoberta de que a ação formadora permitiria emancipar-se e atingir uma autonomia efetiva 
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(Pineau, 2002:162). Dessa forma, para Galvani (2002:96), esse processo tripolar estaria 

configurado da seguinte forma: 

 

Figura 4 – Processo tripolar da Autoformação  

(Galvani, 2002:96) 

 

O processo tripolar reforça a ideia de que a formação deve ser observada como centro 

de um processo auto que se movimenta a partir de duas ações: (o que autor chama de S-1), o 

polo hétero, que considera ―a educação, as influências sociais herdadas da família, do meio 

social e da cultura, das ações de formação inicial e contínua, etc.‖ (Galvani, 2002:96-97), e o 

outro polo (que o autor chama de S-2), a heteroformação, que é definido e hierarquizado de 

forma que seja visto o ambiente cultural. Esse ambiente cultural, eco, conforme Galvani 

(2002) estaria relacionado com a ―formação conduzida pelo polo eco [que] se compõe das 

influências físicas, climáticas e das interações físico-corporais que dão forma à pessoa‖ (p. 

97).  

Por sua parte, para Freire, M. (2009) e Freire, M. e Leffa (2013) entendem e 

reconfiguram o processo da concepção ternária (heteroformação, ecoformação e 

autoformação) de Pineau (1988) e articulam os três polos que auxiliam a construção da 

autoformação como uma forma de destacar a constituição do sujeito, de maneira que, no 

processo de formação, sejam identificados, um movimento personalizado (olhar para o 

indivíduo em formação), um movimento socializado (olhar para outro que também está em 

formação) e ecologizado (olhar para um indivíduo que está inserido num espaço, tempo e 

lugar propícios à formação). Os três polos podem ser vistos como ―movimentos que 

interferem na formação do indivíduo, respectivamente e inseparadamente‖ (Freire, M. 

2009:18 e Freire, M. e Leffa, 2013:69): 

• autoformação: a ação do eu como sujeito individual e social; ou seja, a 

apropriação pelo indivíduo de sua própria formação, tornando-se dela objeto; 

• heteroformação: a ação de indivíduos uns sobre outros, caracterizando a 

dimensão social da formação; ou seja, a coformação; 
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• ecoformação: a ação do meio ambiente sobre os indivíduos, indicando a 

dimensão ambiental e ecológica da formação. 

 

Freire, M. apresenta, assim, novas articulações a partir desses três pólos, relacionado-a 

quatro dimensões: ―ação, sujeito objeto e relações‖ (Freire, M. 2009 e Freire, M. e Leffa, 

2013:70). É por isso, também, que Freire, M. opta por hifenizar o conceito, Auto-

heteroecoformação, já que a autora percebe a relação inter e intrassistêmica entre os processos 

formativos, organizando-os como ilustrado no quadro abaixo: 

 

 
Quadro 8 – Concepção ternária dos processos formativos: visão contrastiva  

(Fonte: Freire, M. 2009:19) 

 

No Quadro 8, Freire, M. (2009) relaciona quatro dimensões (ação, sujeito, objeto da 

formação e relações) com os três polos da formação (autoformação, heteroformação e 

ecoformação). As outras relações serão explicadas nos desdobramento de cada quadro, a 

seguir.  

 Na primeira parte do quadro, a ação voltada à auto, hetero e ecoformação (separação 

feita por questões didáticas, mas vale lembrar que o conceito é a Auto-heteroecoformação – 

Freire, M. 2009 e Freire, M. e Leffa, 2013 – hifenizada e sem separação) se relaciona com a 

Complexidade, já que ―cada traço de recursividade e circularidade [...] evidencia um 

movimento de retroação e retroalimentação‖ (Freire, M. e Leffa, 2013:70). Dessa forma, o 

sujeito, ao tomar a consciência de sua ação individual, repercute, ao mesmo tempo, no seu 

agir, no dos outros e no ambiente em que a formação se encontra (Freire, M. e Leffa, 

2013:70). Esse agir pode ser representado no Quadro 9: 
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POLOS 

AUTOFORMAÇÃO 

(personalização) 

HETEROFORMAÇÃO 

(socialização) 

ECOFORMAÇÃO 

(ecologização) 

 

 

DIMENSÃO 

 

 

AÇÃO 

Individual 

(ação do indivíduo 

sobre si mesmo) 

Social 

(ação de indivíduos uns 

sobre os outros) 

Ambiental 

(ação recíproca
17

 

do meio ambiente 

sobre os 

indivíduos ) 
Quadro 9 – Formação ternária dos processos formativos sob o foco da ação 

 (Freire, M. e Leffa 2013:70) 

 

Como apontei anteriormente, destaco a recursividade como uma ação do indivíduo, na 

perspectiva Complexa, que retroage sobre todos os envolvidos nesse processo de formação 

(aluno, colegas, professores, escola, situação). Assim, o aluno que está em formação age, 

toma e reassume o seu papel como formando em sala de aula e como alguém que contribui 

com a formação de outrem. Dessa forma, desperta-se uma motivação pelas ações entre os 

alunos e pode ocorrer uma ação modificadora do ambiente escolar. Percebo uma ação 

recursiva, pois há uma dimensão individual que retroage sobre o aluno e sobre os outros 

alunos, podendo ser representada da seguinte forma (Quadro 10): 

 

POLOS 

AUTOFORMAÇÃO 

(personalização) 

HETEROFORMAÇÃO 

(socialização) 

ECOFORMAÇÃO 

(ecologização) 

 

 

DIMENSÃO 

 

 

AÇÃO 

Individual 

(ação do indivíduo 

sobre si mesmo) 

Social 

(ação de indivíduos uns 

sobre os outros) 

Ambiental 

(ação recíproca do 

meio ambiente 

sobre os 

indivíduos ) 
Quadro 10 – Formação ternária dos processos formativos sob o foco da ação  

(Freire, M. e Leffa 2013:70) 

 

É possível ver no Quadro acima, por conseguinte, que não existe na proposta da Auto-

heteroecoformação (Freire, M. 2009 e Freire, M. e Leffa, 2013) separação de ações ou mesmo 

ações isoladas: uma ação é intrínseca à outra. Assim, uma ação retroage sobre a outra 

modificando não só o processo formativo e formador, como também o processo de vida, de 

ser cidadão, que, em sua forma e em sua vida, distingue, diferencia e ressignifica sentidos e 

conhecimentos numa perspectiva Complexa (Morin, 2007; 2003; 2005;2011;2012).  

                                                 
17

 Justifico a inclusão do conceito recíproco, já que o quadro completo, apresentado no Quadro 8 é do ano de 

2009 e em 2013, Freire e Leffa incluem esse conceito.  
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A segunda dimensão, que é a do Sujeito, ―relaciona o foco ao ator, definindo o sujeito 

como individual, social e ecológico na medida em que ele atua e se relaciona com os polos da 

autoformação, heterofomação e ecoformação, respectivamente‖ (Freire, M. e Leffa, 2013:71). 

Ainda, em uma perspectiva Complexa, posso afirmar que não existe uma ação isolada, no 

contexto de formação de professores, que não ajude a construir uma identidade do próprio 

sujeito, em se reconhecer e reconhecer os outros, reconhecendo-se em um contexto. 

Esse reconhecer o Eu e os outros Eu, segundo Freire, M. (2013), como sujeitos em 

ação, revela ―movimentos sistêmicos bidirecionados: Intrassistêmicos, quando se situam no 

plano interno, individual, dentro do sistema constituído pelo próprio sujeito e intersistêmicos 

quando se estabelece em um plano social e/ou ecológico‖ (p. 71). Essa ação relacionada ao 

sujeito, que age no plano social, pode ser representada da seguinte forma (Quadro 11): 

   

 
Quadro 11 – Formação ternária dos processos formativos sob o foco do sujeito 

 (Freire, M. e Leffa 2013:71) 

 

Na perspectiva da dimensão do sujeito, relacionado com os polos individual, social e 

ambiental, estabelecem-se relações intersistêmicas e intrassistêmicas, o que possibilita a 

valorização de um sujeito que se estabelece como uno e múltiplo (Morin, 2005, 2011). 

Segundo a perspectiva da Auto-heteroecoformação, na interconexão do nosso ser (Capra 

1995:28), existem ―relações não fragmentadas, uma vez que elas coexistem e precisam ser 

vividas e interpretadas a um só tempo‖ (Freire, M. e Leffa, 2013:71).  

Além disso, os polos e as dimensões, de forma concomitante, estabelecem relações 

dialógicas e recursivas. Eles configuram a formação de professores numa perspectiva 

Complexa, no sentido de ver a ação voltada ao sujeito, que é individual e social ao mesmo 

tempo, e que, num ambiente ecológico, age e modifica uma sociedade por meio de relações 

intrassitêmicas e intersistêmicas, como poder ser visto no Quadro 12:  
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Quadro 12 – Formação ternária dos processos formativos sob o foco da ação e do sujeito 

 (Freire, M. e Leffa 2013:70-71) 

 

 

A terceira dimensão, para Freire, M. (2009) e Freire, M. e Leffa (2013:71-72), é a do 

Objeto de formação que ―se localiza no próprio sujeito; quando o alvo se desloca para o polo 

da heteroformação, o objeto passa a ser a formação compartilhada e quando o polo é 

ecoformação, o objeto se desloca para a relação entre o homem e o ambiente‖. Morin, neste 

sentido, afirma que o ensino deveria ajudar a mente a empregar as suas aptidões naturais para 

situar os objetos em seus contextos, seus complexos, seus conjuntos (Morin, 2011a:152). Por 

conseguinte, a relação dos polos com as dimensões pode ser observada no Quadro 13: 

 

POLOS 

AUTOFORMAÇÃO 

(personalização) 

HETEROFORMAÇÃO 

(socialização) 

ECOFORMAÇÃO 

(ecologização) 

 

DIMENSÃO 

 

OBJETO 

 

O sujeito 

 

 

A coformação 

 

 

A relação entre o 

humano e o 

ambiente  
Quadro 13 – Formação ternária dos processos formativos sob o foco do objeto  

(Freire, M. e Leffa 2013:72) 

 

Ainda na perspectiva da autoformação, no momento em que se olha para as relações e 

se percebe que elas se articulam às dimensões da ação, do sujeito e do objeto, é retomada a 

natureza das ações que podem gerar conflitos, trazer incertezas, assim como ambiguidades e 

contradições (Freire, M. e Leffa, 2013:73). Foram estas as incertezas, conflitos, ambiguidades 

e contradições que as estagiárias vivenciaram no curso, tendo em consideração o caráter 

indissociável da relação entre o sujeito e o ambiente, em suas relações com os humanos e o 

Ambiental 
(ação recíproca do 
meio ambiente sobre 
os indivíduos ) 
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ambiente. Para Freire, M. e Leffa (2013:72), não dissociar o sujeito e o ambiente é ver a 

formação de professores a partir de uma perspectiva não simplificadora e não reducionista. 

Sendo assim, as ações realizadas pelo sujeito permitem que as relações entre os polos sejam 

relações-ações em constante movimento, estabelecendo novas conexões com o conhecimento.  

Assim, a ação Auto-hetereecoformativa pode ser representada, sem fragmentar as 

dimensões e ligando as interações, da seguinte forma (Quadro 14): 

 

 
Quadro 14 – Formação ternária dos processos formativos sob o foco da ação, do sujeito e do objeto 

 (Freire, M. e Leffa 2013:70-72) 

 

A última dimensão é a das relações. Assim, ―no momento em que focalizamos as 

relações e, naturalmente, as articulamos, às dimensões da ação, do sujeito e do objeto 

refletimos sobre a natureza dessas interações, que podem gerar conflitos, incertezas, 

ambiguidades e contradições‖ (Freire, M. e Leffa2013:73). Morin, por sua parte, ao apontar a 

reforma da escola, apresentada no capítulo anterior, afirma que as relações e as instabilidades 

permitem que os conflitos incessantes conduzam a uma educação para a compreensão humana 

(Morin, 2011a:251) que considere as não certezas, o ser humano. 

Além de considerar esses conflitos, incertezas e ambiguidades, essa dimensão busca 

articular as ligações que existem na ação, quando se direcionam para o objeto de formação e o 

sujeito se assume como objeto de sua formação; o sujeito age sobre ele mesmo e as relações 

que emergem são internas e intrassistêmicas (Freire, M. e Leffa, 2013:72). Também, sob a 

visão da Auto-heteroecoformação, se o objeto de formação é a ação dos sujeitos, essa 

formação não pode se limitar a sistemas individuais que se afastam da socialização e das 

Ambiental 
(ação recíproca do meio 

ambiente sobre os 
indivíduos ) 
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relações que articulam o sujeito sobre o seu ambiente, considerando que essas relações podem 

ser externas e internas (Freire, M. e Leffa, 2013:72-73).       

 Essa última dimensão ―encerra a simultaneidade dos construtos que compõem os 

processos formativos na Auto-heteroecoformação‖ (Freire, M. e Leffa, 2013:74) e que 

percorrem esse infindável universo formativo. Dessa forma, a Auto-heteroecoformação pode 

ser vista da seguinte forma (Quadro 15):  

 

 

Quadro 15 – Concepção ternária dos processos formativos: visão contrastiva 

 (Freire, M. 2009:19) 

 

  A Auto-heteroecoformação, na perspectiva do Quadro 15 e das ações apresentadas e 

interligadas, pretende olhar para a   

experiência de problematizar, refletir, investigar e interpretar tem resultado 

em um mapeamento cada vez mais detalhado de possíveis contextos 

pedagógicos, levando-nos a ansiar medidas concretas que viabilizem ações 

que, por sua vez, repercutam no realinhamento da educação às necessidades 

e expectativas de uma sociedade que, dinâmica e sob influências de várias 

naturezas, também se encontra em processo de digitalização (Freire, M. 

2009:14). 

 

Cabe, então, neste momento histórico, destacar o papel da formação escolar, que, à luz 

da Auto-heteroecoformação, deve ultrapassar algumas sequências que determinam ações 

lineares e sequenciais, como se uma ação isolada pudesse ser só a consequência de outra ação. 

A Complexidade e a Auto-heteroecoformação caminham em conjunto, desenvolvendo-se em 

um processo articulado, e a funcionalidade é tecida conjuntamente com as ações docentes e 

Ambiental 
(ação recíproca do meio 

ambiente sobre os 
indivíduos ) 
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discentes. É na trama em movimento que se deu a auto-heteroecoformação de professores de 

Espanhol e acompanhou o ser professor complexo de Espanhol, cujos membros atuantes 

(estagiárias, professores, escola e universidade), comprometidos com a sua formação, 

desenvolveram papéis como professores dos alunos da Escola Técnica, continuando a ser 

alunas do curso de graduação.  

Com base, portanto, nos pressupostos da Auto-heteroecoformação, apresento o 

próximo capítulo, que explicará a metodologia da pesquisa. 
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CAPÍTULO 2  

DAS ESFERAS AO CENTRO: PESQUISA E PESQUISADOR EM ESPIRAIS DE 

ESTÁGIO 

 

 
É impossível reduzir o método/caminho/ensaio/ 

travessia/pesquisa/estratégia a um programa e ele 

tampouco pode ser reduzido à constatação de 

uma vivência individual. Na verdade, o método 

define-se pela possibilidade de encontrar nos 

detalhes da vida concreta e individual, fraturada 

e dissolvida no mundo, a totalidade de seu 

significado aberto e fugaz (Morin, 2003:19). 

 

 

No presente capítulo, descrevo e contextualizo o tipo de pesquisa que orientou este 

trabalho: a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa (AHFC) sob a ótica de 

Freire, M. (2010 e 2012). A escolha do título deste capítulo se remete, também, à metáfora do 

Homem Vitruviano, que resgata os substantivos que aparecerão neste capítulo, conforme a 

seguinte representação:  

 

Imagem 2 - Das esferas ao centro: pesquisa e pesquisador em espirais de estágio  

(Fonte: autoral) 

 

Ao retomar o contexto desta pesquisa e as ações das estagiárias, dos textos e das 

rotinas de interpretação, indiretamente representados nessa imagem, percebo como me deparo 

diante de um contexto em que, mesmo não sendo o sujeito de pesquisa, sou aquele que 
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descreve, interpreta e vivencia o curso e as discussões (junto com as estagiárias), o mesmo 

que mantém uma leitura do próprio texto, buscando concentrar o olhar para as leituras dos 

textos e dos temas que emergem para validar os fenômenos da pesquisa. Percorro as esferas 

do contexto da pesquisa ao centro da essência dos fenômenos. A AHFC fornece subsídios 

para interpretar os textos das estagiárias, decorrentes das atividades, reflexões e aulas 

(desenhadas para alunos de uma Escola Técnica da Cidade de São Paulo) no estágio 

curricular, propostas no curso de Letras, Português/Espanhol, sendo frutos de uma experiência 

vivida na sua formação. Apresente, aqui, o percurso metodológico da pesquisa, a ecologia da 

pesquisa, contextualizo o estágio e, posteriormente, apresento as estagiárias, para descrever 

como as ações foram sendo complexificadas. Na sequência apresento os procedimentos para o 

registro da experiência e, por último, os procedimentos para a interpretação de textos.   

 

2.1. Percurso metodológico adotado 

 

Como um dos caminhos para fazer pesquisa qualitativa, e interpretar textos, destaca-se 

a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa - AHFC (Freire, M, 2010, 2012 e 

2016). Portanto, a presente pesquisa qualitativa pretende considerar que a AHFC se enquadra 

na pesquisa qualitativa não como uma metodologia simples, corroborando a visão de Bicudo 

(2011), de ―informar os procedimentos e de legitimar a pesquisa efetuada, visando a criar 

graus maiores de confiabilidade do obtido, revalidando, desse modo, teses positivistas‖ (p. 15) 

e sim com a pesquisa que trata o texto como instrumento essencial para interpretação do 

fenômeno em foco. Considera, também, a Complexidade não como um instrumento ou 

categoria de análise e sim como um dos elementos que configuram o procedimento 

metodológico que ―discute, descreve e interpreta fenômenos complexos da experiência 

humana para compreender sua essência complexa‖ (Freire, 2016). 

A AHFC, não pretende estabelecer análise de dados, uma vez que, conforme 

destacado por Bicudo (2011:16): ―não se obtêm verdades lógicas sobre o investigado, mas 

indicações de seus modos de ser e de se mostrar‖. A referência da autora é uma crítica ao tipo 

de pesquisa cartesiana que discute produtos de pesquisa oriundos dos paradigmas tradicionais 

que têm validado pesquisas e cujos resultados parecem estar de acordo com uma perspectiva 

fragmentada que não liga conhecimentos ou que oferece caminhos herméticos. 

Por isso, a AHFC (Freire, M. 2010, 2011 e 2012) não se constitui numa abordagem de 

conceitos cartesianos que almeje resultados concretos a partir de dados concretos e numéricos. 

Não são, tampouco, procedimentos apresentados como verdades absolutas generalizadas; pelo 
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contrário, possíveis leituras e interpretações estão abertas mesmo após a apresentação da 

interpretação que o pesquisador faz do fenômeno. Nesse sentido, na AHFC, o fenômeno é 

interpretado ―sob a perspectiva de quem o vivencia em um determinado momento social e 

histórico e, portanto, simultaneamente revela significado e importância pessoal e social‖ 

(Freire, M. 2012:196).  

Assim sendo, e no bojo da pesquisa qualitativa, a Abordagem Hermenêutico-

Fenomenológica Complexa, então, ―considera um interesse de pesquisa que está 

essencialmente fundamentado em experiências vividas‖ (Freire, M. 2010) e encontra as suas 

origens em duas vertentes filosóficas: a Hermenêutica, que se preocupa com a interpretação 

do texto, interpretando como os fenômenos de experiência humana se dão, e a 

Fenomenologia, que se preocupa com a descrição da experiência vivida, evidenciando a 

experiência de forma descritiva, como ela se dá (van Manen 1990:38). 

A AHFC, portanto, descreve e interpreta fenômenos que se legitimam na experiência 

vivida e textualizada, permitindo que o pesquisador retome ―sua versão original várias vezes e 

reflita sobre elas, chegando, potencialmente, a outras interpretações e reinterpretações‖ 

(Freire, M. 2012:187). Esse movimento de ler e voltar ao texto original, de interpretar e gerar 

novas, e outras, interpretações pode ser considerado um movimento cíclico; na 

Complexidade, ele se chama recursividade, que expressa um mecanismo de validação próprio 

da AHFC, em que o interpretante coloca a sua compreensão sobre o fenômeno resultado da 

interpretação do texto de pesquisa. Essa compreensão, para a AHFC, é corroborada por 

Bicudo (2011:21), que caracteriza este tipo de pesquisa como aquela que compreende as 

características do fenômeno pesquisado e abre possibilidades de compreensão para possíveis 

interrogações em relação ao fenômeno. Morin (2010:190), afirma que a ―Complexidade 

objetiva reconhecer o que liga ou religa o objeto a seu contexto, o processo ou organização 

em que ele se inscreve‖.    

  Assim, com base em van Manen, Freire, M. (2012) desenvolve a proposta 

metodológica a partir dessa ligação de correntes filosóficas e da Complexidade, enfatizando 

que, ao fazer pesquisa, sempre é necessário questionar a forma como o homem experimenta o 

mundo, como conhece o mundo e como pode entender o que realmente é (Freire, M. 

2012:185) considerando as relações de dependência e autonomia em uma sociedade 

emergente que precisa organizar e imputar sentidos compartidos coletivamente (Almeida, 

2008:12). 

 Nesse sentido, para dar conta dessa interpretação de fenômenos, como um 

procedimento próprio da AHFC, Freire, M. (2012:194) declara que é necessário significar e 
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ressignificar o texto e entendê-lo não no sentido literal e, sim, por meio de instrumentos de 

interpretação que permitam chegar a unidades mínimas de significação (Freire, M. 2010:24).  

Essa significação se materializa no texto, que a AHFC denomina de textualização, ou 

seja, a transcrição literal do texto. Por isso, Freire, M. (2012:191) afirma que o texto é o 

registro escrito de experiências, de manifestações de vivências humanas, que permite não 

somente investigar as experiências vividas, mas também, por meio desse instrumento, 

retomar, várias vezes, as experiências, refletir e chegar a possíveis e novas interpretações. 

Para chegar a essa interpretação do fenômeno materializado no texto, Freire, M. (2010:25) 

propõe ―rotinas de organização, interpretação e validação‖ que estão sintetizadas no Quadro a 

seguir: 

 
Quadro 16 – Rotinas de Interpretação  

(Freire, M., 2010) 

 

No Quadro anterior, há, segundo Freire, M. (2010), um movimento de ir e vir, o que 

teria relação com a recursividade da Complexidade (setas em vermelho) que ―fornecem, em 

última instância, a estrutura, a essência do fenômeno em foco‖ (Freire, 2010:25). O 

movimento para identificar e articular temas, ler e interpretar os textos ―não se constitui, 

portanto, em tarefa fácil ou atingível, imediatamente, após poucas leituras; é tarefa que 

envolve tempo e aprofundamento nos textos, até que seja possível entrar em sintonia com eles 

e, em fim, entender o que expressam (Freire, M. 2010:24-25)‖.   

Existe, no quadro acima um movimento cíclico que orienta a ação interpretativa: as 

setas vermelhas mostram o movimento circular que existe após a textualização, como o 

primeiro movimento que deve identificar as primeiras unidades de significado e voltar à 



69 
 

textualização. Depois, outro movimento, nesse ciclo de tematização, consiste em passar pelas 

unidades de significado e chegar ao refinamento e ressignificação. Posteriormente, deve-se 

voltar à textualização e passar novamente por refinamentos e ressignificações até chegar ao 

tema e possíveis subtemas.  

O tema, conforme Freire (2012: 192) é a mínima unidade de significado encontrada, 

após refinar e ressignificar o registro textual. Após identificar o tema, voltar e ressignificar o 

tema, pode-se chegar a novas descobertas temáticas. Tudo isso é o que a autora, retomando 

van Manen (1990), denomina de ―ciclo de validação‖ (Freire, M. 2010, 2012).  

Assim, o ciclo de validação, a leitura e interpretação constantes, o voltar à 

textualização, o ir aos refinamentos e ressignificados fazem com que o pesquisador esteja 

numa situação de pesquisa ―inusitada, colocando-se em contato diferenciado com os textos 

coletados e considerando sua bagagem experiencial e sua subjetividade como traços 

relevantes que não podem ser, simplesmente, ignorados‖ (Freire, M. 2010:25).  

Por último, Freire, M. (2010, 2012) chama o ciclo de validação, o constante 

movimento que sugere ―entrar‖ no texto, interpretar e ressignificar sentidos no texto, de 

―mergulho interpretativo‖ (Freire, 2012:195). 

Dessa forma, após ter apresentado a abordagem que acompanhará esta pesquisa, 

apresento, a seguir, a ecologia da pesquisa, os campos, espaços, locais, situações onde 

aconteceu o estágio.  

 

2.2 Ecologia da pesquisa 

 

Ao propor uma forma diferente de realizar o estágio, já que seria a primeira vez que as 

três estagiárias teriam acesso à escola, pensei que poderíamos partir de experiências 

vivenciadas em sala de aula e que, partindo dessas experiências, pudéssemos entender como a 

formação de professores pode ser desenvolvida neste momento, ou seja, no momento em que 

elas estavam prestes a vivenciar a sua experiência em sala de aula. As primeiras discussões 

foram iniciadas com base no pressuposto de Morin (2011a:141), que sugere que o 

conhecimento seja o caminho para uma reforma do pensamento: reforma que exige um 

pensamento capaz de relacionar as partes e o todo, o local e o global, porque algumas 

mudanças podem ser possíveis na escola se mudarmos os ―caminhos cristalizados com um 

roteiro explícito‖ (Freire, M. e Leffa, 2013:18) na ação docente. Embora Freire, M. e Leffa 

(2013) se refiram à pesquisa, vejo como uma crítica que se adaptaria às possíveis mudanças 

na escola, principalmente quando os alunos estão no momento de atuação (observação) no 
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estágio curricular, em que existem ambiguidades e conflitos que podem ser amenizados com 

reflexões e debates (Freire, M. 2011:266).  

Ao pensar nesse possível momento de reflexão para as estagiárias que participariam do 

desenho de curso, preparação, reflexão e aplicação, encontro em Freire, M. (2009:16) uma 

proposta de reflexão em que se discutem algumas incoerências teórico-metodológicas que são 

percebidas pelos alunos, podendo estar o fundamento nas ―poucas oportunidades de atuação 

prática, de reflexão crítica e de reversão de qualidade da própria educação‖ (Freire, M. 

2009:16). A autora reconhece que existem algumas escolas que buscam ultrapassar as 

rupturas paradigmáticas e encontrar um caminho que diminua a distância entre a escola e a 

sociedade (Freire, M. 2009:16), mas considera, também, a necessidade de criticar o sistema 

educacional no sentido de reconstruir significados na escola e aproximá-la mais à sociedade 

(Freire, M. 2009:17).   

Vejo esse momento de aproximação entre a sociedade e a escola como uma 

necessidade de ação na escola em que seria possível religar, reunificar e distinguir a formação 

de alunos, com o suporte da Complexidade (Morin, 1999, 2005, 2007, 2011, 2012, 2013). 

Durante muitos anos, têm-se perpetuado o conceito de Corpo Docente (professores) e Corpo 

Discente (alunos), sendo o docente quem ensina e o discente, aquele que aprende. Não se leva 

em consideração, em muitos casos, a experiência vivenciada pelos alunos na formação. Foi o 

meu intuito fazer com que as estagiárias se percebessem como professoras, formando-se e 

formando alunos, relacionando conceitos, problemas, dificuldades, rupturas, gostos, etc. em 

sala de aula no estágio curricular. 

Assim, percebo que as ações desta pesquisa, que têm como fundamento os 

pressupostos da Auto-heteroecoformação (Freire, M. 2009 e Freire, M. e Leffa, 2013), foram 

desenvolvidas constantemente, quando as estagiárias se depararam com a futura disciplina de 

estágio e questionaram o que deveria ser feito numa escola: se só iriam observar e fazer 

relatórios ou se poderiam fazer algo diferente. Essa preocupação foi um incentivo para o 

desdobramento das discussões da Complexidade se tornar em motivo de pesquisa, para que 

elas mesmas se juntassem (sem a minha orientação como professor da disciplina) e 

procurassem outras fontes e informações sobre o assunto. Ao mencionar que elas deveriam 

dar aula, pediram que eu sugerisse o material a ser usado e que eu corrigisse as aulas; no 

entanto, eu recusei o pedido e sugeri que elas mesmas estudassem e apontassem os possíveis 

erros das aulas que elas haviam preparado. Houve um momento em que as estagiárias ficaram 

desapontadas com a minha resposta, mas fizeram uma correção, e eu avaliei e discuti as 

mudanças que elas haviam apontado e sugerido. Foram para aula, refletiram sobre as aulas à 
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luz da Complexidade, receberam elogios dos alunos da Escola Técnica (dos alunos dessa 

escola que eram alunos das minhas estagiárias), fizeram com que esses alunos saíssem do seu 

bairro e frequentassem a universidade, construíram conhecimentos juntos, usaram a mesma 

sala de aula em que elas, estagiárias universitárias, tinham aula. Nessas ações, vejo 

movimentos recursivos, hologramáticos e dialógicos (Morin, 2005:190) que permitem com 

que as estagiárias se sentissem diante de dois paradoxos: ser aluno e ser professor ao mesmo 

tempo (operador dialógico). Percebo que as estagiárias foram capazes de ir e voltar para a 

aula, ressignificaram conceitos e reconstruíram pensamentos que tinham das aulas e de suas 

ações em sala de aula (operador recursivo); valorizaram, também, tudo o que estava em sala 

de aula, desde o conhecimento prévio dos alunos até os novos conhecimentos que iam sendo 

construídos (operador hologramático).  

Dessa forma, nos encontros antes do desenho de curso, durante a construção das aulas 

e posteriores ao curso, em que as estagiárias foram professoras, houve o entendimento, 

conforme Morin (2005:191) de ―que o conhecimento complexo permite avançar no mundo 

concreto e real dos fenômenos‖. Neste caso, o fenômeno está centralizado na formação do 

professor como formador e formando, ao mesmo tempo.  

Nesse sentido, na presente pesquisa, as estagiárias estavam em um ambiente social, 

uma instituição de ensino superior; esperavam, portanto, que seriam formadas e não que 

seriam formadoras ao mesmo tempo em que estavam se formando. Ao solicitar que elas 

refletissem sobre a sua ação em sala de aula e sobre o ser professor de espanhol complexo, 

sobre a aula complexa, sobre as mudanças após o encontro e vivência com a Complexidade, 

elas começaram a se perceber alunos complexos. Foi o momento de olhar para o indivíduo em 

formação (e formador), cujas ações estavam direcionadas para a formação dos outros, em uma 

sociedade em que vê a língua estrangeira como um meio para melhorar o nível de vida (relato 

de um aluno da Escola Técnica); diante disso, elas poderiam estabelecer outras relações em 

sua formação. Almeida e Carvalho (2013:54) advertem que o estatuto moderno do saber é a 

relação que pode existir entre a reflexão, meditação, discussão e crítica que é feita por 

espíritos humanos responsáveis. Entendo esse espírito humano responsável como o indivíduo 

capaz de pensar em sua própria formação e que socializa os saberes para transgredir a 

individualidade do (aparente) conhecimento.    

Essa forma de estabelecer novos conhecimentos, na presente pesquisa, fez com que as 

estagiárias de graduação pudessem pensar que o objeto que as ajudaria na sua formação seria 

a aplicação e o uso da língua espanhola. Trabalhando juntas, reconhecendo as suas limitações, 

logros e conquistas linguísticas, as estagiárias desenvolveram aulas complexas que permitiram 
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que fossem produzidas novas ramificações e novos sentidos às estruturas linguísticas (em 

espanhol) – além das construídas em sala de aula, claro. As estagiárias, em sua ação e sendo 

sujeito docente de uma língua estrangeira, sentiram-se na obrigação de pensar em momentos 

de ruptura e de tensão que a própria aula poderia propiciar. Planejaram um ambiente de aula, 

que não era fechado, com objetivos a serem seguidos e negociados, que permitissem com que 

os alunos vivessem a Complexidade em sala de aula, colocando um pouco de 

responsabilidade na construção de conhecimentos linguísticos nos alunos e nas professoras-

estagiárias como corresponsáveis pela própria formação.  

Apresento, no Quadro 28, um resumo do curso, cuja estrutura foi finalizada somente 

após todas as aulas. As estagiárias consideraram os países de língua espanhola, mas chamou-

me a atenção quando disseram que precisariam incluir o Brasil. Eu argumentei que não era 

um país de língua espanhola, e elas responderam que os alunos sinalizaram que gostariam de 

falar do seu próprio país em outra língua. Por isso, a última aula foi para falar do Brasil, 

conforme o quadro seguinte:  

 
Figura 5 – Relação de países 

(Fonte: Autoral e estagiárias) 

 

A escolha de cada país foi feita pelos próprios alunos da Escola Técnica e mediada 

pelas estagiárias. Todas as experiências em sala de aula, decorrentes do desenho de curso e 

das aulas, assim como os momentos de reflexão pós-aulas foram registrados em textos 
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construídos que tiveram como base encontros em que conversamos sobre Complexidade, 

tendo como texto base o livro Cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento 

(Morin, 2002b). Para o registro dos primeiros textos, solicitei que as estagiárias levassem o 

livro para casa e durante as férias, quando fosse possível, repensassem tudo o que havíamos 

conversado sobre Complexidade no minicurso. Dessa forma, antes de se iniciarem as aulas 

para os alunos da Escola Técnica, iniciamos a discussão para o desenho do curso de espanhol 

para esses alunos. Sugeri que fossem pensando em aulas temáticas em que os três operadores 

da Complexidade, com os quais íamos trabalhar, ao preparar e ministrar as aulas, fossem 

aplicados juntos. No entanto, considerei necessário que as estagiárias, após quase um mês sem 

estudar, escrevessem o que elas haviam entendido sobre a Complexidade, retomando as aulas 

do semestre anterior e das leituras feitas, por iniciativa própria, no período de férias. Entendo, 

e considero necessário explicar, que não foi o meu interesse pedir que elas reproduzissem 

trechos do livro, nem fazer uma avaliação do quanto elas sabiam de Complexidade, e, menos 

ainda, ter a certeza de que elas haviam compreendido o que era Complexidade, até porque, 

como o próprio Morin (2005:140) adverte, a Complexidade não é uma receita pronta. O meu 

interesse era saber e entender as relações que elas poderiam estabelecer entre os 

conhecimentos que possuíam, as discussões em sala de aula e as leituras feitas, pois estava, 

naquele momento, no processo de complexificar as estagiárias e precisava, então, incentivar a 

que repensassem, reconfigurassem, ressignificassem e estabelecessem novas relações na 

construção de saberes e conhecimento linguístico. Considerei necessário, por isso, 

acompanhar o que as estagiárias haviam relacionado com a Complexidade em sala de aula. 

Assim, surgiram os três primeiros textos, com a finalidade de ver, de uma forma diferente, a 

educação: não mais pelo viés das teorias fechadas e, sim, pelo paradigma que estava sendo 

uma novidade para elas. Os textos serão interpretados no próximo capítulo.  

 A seguir, apresento o estágio como o contexto de ações que eram realizadas e 

foram modificadas no curso de Letras da universidade onde estudavam as estagiárias.     

2.2.1 Estágio 

 

O estágio curricular para os cursos de Letras está fundamentado nas Diretrizes 

Curriculares, mais especificamente no parecer do Conselho Nacional de Educação/Câmara 

Superior de Educação (CNE/CES) 492/2001. O parecer oficial descreve e define o momento 

do estágio, considerado-o como 
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Mecanismos de interação do aluno com o mundo do trabalho em sua área, os 

estágios serão desenvolvidos no interior dos programas dos cursos, com 

intensidade variável segundo a natureza das atividades acadêmicas, sob a 

responsabilidade imediata de cada docente. Constituem instrumentos 

privilegiados para associar desempenho e conteúdo de forma sistemática e 

permanente (item 4, página 5).  

  

Para cumprir a diretriz apontada pelo CNE/CES, os documentos oficiais ainda 

apontam para alguns objetivos que os Cursos de Letras devem atingir. Dessa forma, é 

necessário que os Cursos de Letras 

 - facultem ao profissional a ser formado opções de conhecimento e de 

atuação no mercado de trabalho;  

- criem oportunidade para o desenvolvimento de habilidades necessárias para 

se atingir a competência desejada no desempenho profissional;  

- deem prioridade à abordagem pedagógica centrada no desenvolvimento da 

autonomia do aluno;  

- promovam articulação constante entre ensino, pesquisa e extensão, além de 

articulação direta com a pós-graduação;  

- propiciem o exercício da autonomia universitária, ficando a cargo da 

Instituição de Ensino Superior definições como perfil profissional, carga 

horária, atividades curriculares básicas, complementares e de estágio 

(Introdução do parecer CNE/CES 492/2001:29).  

  

Como é possível observar, o estágio curricular é parte obrigatória de um processo de 

ensino e aprendizagem na formação de professores de um curso de Letras. Nele, diversas 

ações que complementem a formação devem ser inseridas. Seguindo os pressupostos da 

legislação vigente, a proposta de estágio curricular da universidade privada da Cidade de São 

Paulo, onde as estagiárias estão inscritas regularmente, foi pensada em não ser somente um 

estágio de observação que apresentasse uma proposta linear. Pelo contrário, propôs-se ser ele 

um estágio de intervenção, em que as estagiárias ministrassem aulas para alunos de outra 

instituição – uma Escola Técnica da mesma região da Zona Leste da Cidade de São Paulo.  

A prática de estágio, em que as estagiárias estavam inseridas, era um contexto de sala 

de aula, que as incentivava à pesquisa e à reflexão, tendo a Complexidade como norteador das 

atividades desenvolvidas. As três estagiárias foram convidadas a participar de encontros no 

segundo semestre de 2013, a refletirem sobre a ação docente em sala de aula, com a leitura 

prévia do livro A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento (Morin, 

2012b). Posteriormente, orientadas por mim, como professor, colega, mediador e responsável 

pelo estágio, desenharam as aulas, escolhendo objetivos, pensando na inter-relação dos 

conteúdos que seriam abordados no curso de espanhol para os alunos da Escola Técnica. 
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  O projeto de estágio da instituição de ensino superior privada, que era seguido, 

normalmente, estava atrelado ao Projeto Político-Pedagógico do Curso, que previa duas 

etapas para a sua execução: 

I) 

- Atividades na unidade escolar à escolha do aluno: observação de aulas - 

Ensino Fundamental II e Médio  

 

a) Contato com a unidade escolar. Apresentação do projeto de estágio. 

Conhecimento da escola, comunidade, salas de aula e da turma focal para a 

qual irá elaborar as aulas/ oficinas  

b) Observação de pelo menos 2 aulas do grupo focal no qual irá aplicar 

as aulas e elaboração de relatórios sobre essas observações além de 

observações de aulas  em outras turmas;  

c) Aplicação de 2 aulas/ oficinas diferentes para alunos de uma sala 

regular, do Ensino Fundamental II ou Médio, com a presença dos 

professores responsáveis dessas turmas.   

d) Retorno do trabalho desenvolvido com os alunos para a escola 

acolhedora.  Avaliação da experiência docente juntamente à coordenação/ 

direção e alunos (Projeto político pedagógico do curso de Letras -2012). 

 

II)  

 

- Atividades do aluno estagiário na unidade escolar (de sua escolha): 

Elaboração de material – organização da pasta, apresentação para o grupo 

das atividades aplicadas na escola, entrega da pasta.  

 

- Encontros presenciais na Universidade (veja as datas e horários), realização 

de atividades programadas, leituras sugeridas relacionadas à teoria de ensino 

e aprendizagem de línguas, apresentação das aulas preparadas, participação 

nos encontros, participação nas discussões.   

 

-Pesquisa: preparação da aula, pesquisa de material relacionado a língua-

alvo, apresentação de material a ser usado na aula, apresentação da aula e 

discussão posterior, relatório dos encontros de cada aula e discussões.  

 

Ainda, os alunos, ao final do estágio deveriam elaborar um roteiro de 

observação que pudesse comprovar a ação e a atividade proposta pelos 

alunos  (Projeto político pedagógico do curso de Letras -2012).  

 

 

Ao me deparar com esse projeto, ponderei que poderia ser feito algo além de duas aulas, 

ou duas oficinas, e acreditei que poderia dar outro formato ao estágio, seguindo o princípio 

que está na LDB de 1996, segundo o qual o caráter formativo do estágio considera os dois 

itens seguintes:  

I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos 

fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho;   

II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e 

capacitação em serviço (parágrafo 61) 
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Pensando que o estágio deve propiciar conhecimentos e associar teoria e prática, 

conforme a LDB, propus, já como coordenador do curso de Letras, uma releitura desse 

projeto que poderia considerar um semestre prévio ao estágio, em que encontros, reflexões e 

discussões fossem propostas como preparação para as estagiárias. Elas poderiam conhecer a 

unidade da Escola Técnica, bem como os seus futuros alunos, que já eram alunos dessa 

instituição. As aulas foram planejadas comigo e pensadas sob a ótica da Complexidade: no 

desenho da aula, houve abertura para o aluno ser um membro responsável de sua formação; as 

estagiárias não isolariam os objetos (de seu meio ambiente) ou separariam a língua espanhola 

como uma disciplina isolada que não possui correlações com outras disciplinas; elas não 

dissociariam os problemas, de forma geral, e sim os reuniriam e os integrariam (Morin, 

2012a:11). O novo projeto de estágio, então, teria as seguintes características: 

 

a) As estagiárias conheceram a Escola Técnica, os futuros aluno, conversaram com os 

professores de diversas disciplinas, com os alunos, com a coordenação, conheceram o 

bairro e as dependências da escola;  

b) As aulas foram oferecidas nas dependências da IES. Com isso, os alunos poderiam ter a 

oportunidade de sair de seu bairro e conhecer outro espaço educacional; 

c) O curso oferecido teve como carga-horária 20 horas, divididas em 10 aulas. Cada aula 

teve 2 horas de duração (para poder ter um momento de planejamento e de reflexões em 

relação ao que acontece em sala de aula e para que os alunos da Escola Técnica se 

preparassem para as aulas);  

d) Os alunos da Escola Técnica foram avaliados no decorrer do curso, não havendo provas 

oficiais
18

;   

e) Os alunos foram informados que estavam em um curso cuja estrutura seguia um novo 

projeto, pensando em que o aluno poderia ser mais participativo, negociando as atividades 

em sala de aula, interação fora de aula, entre outros;  

f) As aulas aconteceram nos horários das 19h às 21h. 

As estagiárias elaboraram reflexões em forma de textos no decorrer de todo o 

semestre, com base nas inquietações, dúvidas e discussões. Os cinco (5) textos produzidos 

                                                 
18

 Justifico este item como um processo de avaliação contínua e processual, em que os alunos desenvolviam 

diversas atividades e tarefas em sala de aula. Acredito que uma prova formal não pode ser o resultado de todo 

um processo de construção linguística; ou seja, nas nossas discussões – as estagiárias e eu – entendemos que não 

poderíamos valorizar somente um todo que foi composto pelas partes.   
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serão interpretados sob a ótica da Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa 

(Freire, 2010, 2012 e 2016).   

Com esse novo projeto de estágio, procurei fundamentar a ação de docência na 

Complexidade, vendo o processo de formação como um tecido junto e considerando que 

estou tratando com um humano que se desdobrará em ser aluno e professor ao mesmo tempo 

e que terá de reconfigurar os modelos de aula a que já foi exposto. No meu entendimento, a 

Complexidade destaca a humanidade em um contexto social, pois valoriza o homem como um 

ser social que pode promover mudanças, religações. Morin (2012b) chama a atenção para uma 

mudança na escola: ―os programas deveriam ser substituídos por guias de orientação que 

permitissem aos professores situar as disciplinas em seus novos contextos: o Universo, a 

Terra, a vida, o humano‖ (p. 78). 

Com base em novos contextos de estágio, observo que a pesquisa parte do que é tecido 

junto, pensando no humano, um humano que está em formação (as estagiárias) e que precisa 

não somente ter experiências novas em sala de aula, mas também reconhecer que não está 

sozinho, que a escola é, também, um tecido junto (formação do próprio aluno, com os outros, 

num contexto ecológico = Auto-heteroecoformação), que não valoriza só um todo e sim as 

partes que compõem a formação (o que ao meu, é um dos elementos da Complexidade da 

pesquisa). Este movimento recursivo de pensar no que é complexo está representado na 

seguinte figura:    

 

 

Figura 5 – Caminho e experiência desta pesquisa  

(Fonte: autoral) 



78 
 

 

 Na Figura acima representei o caminho da pesquisa: parte de um pensamento 

complexo que considera o humano como um próprio tecido em conjunto e passa para o 

humano, que está em formação, cuja formação – na pesquisa – está no momento do estágio. 

Essa formação não é individual, isolada da realidade, do ambiente e do contexto social, pois 

estes elementos são igualitários, não hierárquicos, partes que compõem um todo.  

 A seguir apresento os participantes da pesquisa.  

 

2.2.2 As estagiárias 

Como mencionado anteriormente, a instituição de Ensino Superior é uma instituição 

privada e encontra-se na cidade de São Paulo, na região Leste. A universidade possuía, na 

data de início da pesquisa, 14500 alunos. No entanto, os cursos de Letras, à época, contavam, 

somando todos os alunos dos três cursos oferecidos (Letras Português/Espanhol, 

Português/Inglês e Português), com poucos alunos: 24 alunos em total, dos quais 4 eram 

alunos do curso de Letras Português/Espanhol. Então, só quatro (4) alunos estavam 

regularmente matriculados no curso de licenciatura e apenas elas tiveram a disciplina de 

Estágio Curricular até o sexto semestre
19

: iniciaram o estágio no segundo semestre de 2013 e 

o concluíram no segundo semestre de 2014. Antes de se iniciar o estágio curricular, retomei 

uma proposta de parceria com a associação de pais e alunos de uma Escola Técnica da cidade 

de São Paulo. Conversei com as três estagiárias para que, na disciplina de Estágio Curricular, 

pudéssemos desenhar o curso de espanhol que elas deveriam oferecer para os alunos dessa 

Escola Técnica. No semestre seguinte (segundo semestre letivo de 2013), no qual a matriz 

curricular indica o estágio obrigatório, as estagiárias seriam professoras, ministrando o curso 

que havia sido planejado. 

 Dos quatro alunos matriculados no curso de graduação, Letras Português/Espanhol, 

um deles não quis participar por achar que seria muito trabalho e por ter uma carta de 

experiência em sala de aula (já ministrava aula há algum tempo, o que, segundo a lei de 

estágios, permitiria a dispensa de cinquenta por cento da carga-horária total do estágio). Os 

outros três mostraram interesse em participar. O perfil desses participantes está no seguinte 

quadro:  

 

 

                                                 
19

 No presente estudo, o curso de Letras teve como duração seis semestres. 
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Nome
20

 Idade Sexo Experiência 

como docente 

Domínio da língua 

espanhola 

Outras 

informações 

 

Ana 21 anos Feminino Nenhuma  Nível bom – 

considerado 

intermediário (B2
21

) 

Trabalha como 

atendente em uma 

loja em horário 

comercial. 

Bia 25 anos Feminino Nenhuma Nível bom – 

considerado 

intermediário (B2
22

) 

É aluna de um 

curso de línguas 

de espanhol. 

Trabalha na 

recepção de uma 

clínica. 

Cláudia 24 anos Feminino Nenhuma Nível ótimo – 

avançado (C3
23

) 

Trabalha em um 

supermercado, 

como caixa. 

Quadro 17 – Perfil dos participantes desta pesquisa 

 (Fonte: autoral) 

 

Como mostro no quadro acima, todas as estagiárias que se dispuseram a participar do 

novo projeto possuíam um nível de proficiência linguística suficiente para dar aula de língua 

espanhola. Uma dessas estagiárias, ainda, era aluna num instituto de idiomas; a outra aluna 

não estudava mais, por haver concluído o curso de espanhol e tirado uma certificação 

(diploma de proficiência), e a outra estava estudando por conta própria. Em relação à 

experiência como docente, as três estagiárias afirmaram que não possuíam nenhuma 

experiência ministrando aulas. A experiência delas era só como alunas, em cursos livres de 

línguas e na escola regular. A idade delas oscilava entre 21 a 25 anos, sendo o curso de Letras 

o primeiro curso de nível superior que faziam.   

 

 

2.2.3 Complexificando as ações 

   

Considerando a importância de ter um planejamento para esse estágio, as estagiárias 

sugeriram a elaboração de um cronograma que serviria de orientação para as ações, deixando 

a possibilidade de alterações e mudanças, caso houvesse alguma necessidade especial. Após o 

término da pesquisa, o cronograma final (abaixo) que foi elaborado com a minha participação 

e das estagiárias foi retomado: 

                                                 
20

 Os nomes das estagiárias foram mudados por questões éticas. Protocolo de autorização do  comitê de ética de 

pesquisa: 114499/2015 
21

 Classificação conforme o Marco Comum Europeu de Referência 
22

 Classificação conforme o Marco Comum Europeu de Referência 
23

 Classificação conforme o Marco Comum Europeu de Referência 
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Ação Período Atividade Participantes 

1 Terceiro semestre do curso 

de Letras (primeiro 

semestre letivo de 2013) 

Minicurso de Complexidade: 

Leitura do livro Cabeça bem-

feita (Morin, 2012b) 

3 estagiárias do período 

noturno e o professor da 

disciplina estágio  

2 Terceiro semestre do curso 

de Letras (primeiro 

semestre letivo de 2013) 

Discussão de alguns tópicos 

do livro e atuação em sala de 

aula.  

3 estagiárias do período 

noturno e o professor da 

disciplina estágio 

3 Terceiro semestre do curso 

de Letras (primeiro 

semestre letivo de 2013) 

Planejamento da primeira 

aula. Tomada de decisões, 

escolha dos objetivos e tarefas 

para o curso. Visita à Escola 

Técnica  

3 estagiárias do período 

noturno e o professor da 

disciplina estágio 

4 Terceiro e quarto semestre 

do curso de Letras 

(primeiro e segundo 

semestre letivo de 2013) 

O que é ser docente?  

Discussão e escolha do 

material que será usado como 

suporte pedagógico nas aulas  

3 estagiárias do período 

noturno e o professor da 

disciplina estágio 

5 Terceiro e quarto semestre 

do curso de Letras 

(primeiro e segundo 

semestre letivo de 2013) 

Primeira semana de aula para 

os alunos do curso de Letras – 

retomando alguns conceitos e 

preparando a primeira aula  

3 estagiárias do período 

noturno e o professor da 

disciplina estágio 

6 Quarto semestre do curso 

de Letras (segundo 

semestre letivo de 2013) 

Aulas (20 horas de aulas 

divididas em 10 encontros) 

Em cada encontro os alunos-

professores e os alunos da 

Escola Técnica discutiam o 

que deveria ser trabalhado em 

sala de aula, conforme os 

objetivos planejados do curso.  

3 estagiárias em sala de aula 

e 12 alunos da Escola 

Técnica de São Paulo.  

7 Quarto semestre do curso 

de Letras (segundo 

semestre letivo de 2013) 

Após cada aula, que acontecia 

às sextas-feiras, no período 

noturno, os alunos do curso de 

Letras, na terça-feira da 

semana seguinte, traziam 

algumas dúvidas, de cunho 

linguístico e  pedagógico.  

3 estagiárias do período 

noturno e o professor da 

disciplina estágio 

8 Quarto semestre do curso 

de Letras (segundo 

semestre letivo de 2013) 

Textos reflexivos da aula e 

sobre a atuação em sala de 

aula. Planejamento, 

negociação, estratégias em 

sala de aula.  

3 estagiárias do período 

noturno.  

9 Quarto semestre do curso 

de Letras (segundo 

semestre letivo de 2014) 

Texto final para os alunos-

professores: o que é ser um 

professor complexo? 

Mudanças após a 

Complexidade 

3 estagiárias do período 

noturno. 

Quadro 18  – Ações para a pesquisa 

(Fonte: estagiárias e autoral) 

 

 Após os primeiros encontros, em que foi discutida a Complexidade, com base no livro 

Cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento (Morin 2012b e 2002b), as 

estagiárias e eu visitamos a escola para conhecer os alunos e saber quais eram as suas 

expectativas sobre o curso de Espanhol que seria por elas oferecido. Na volta aos encontros, 

antes de se iniciar, oficialmente, o Estágio Curricular, foi retomada a leitura da obra de Morin, 
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que embasou as discussões em torno do trabalhar em sala de aula a partir da Complexidade: o 

curso a ser desenhado, o  tipo de material pedagógico a ser usado como suporte, o número de  

aulas a serem dadas. Foram escolhidos 10 países de língua espanhola, como temática para 

organizar as aulas, iniciando, na primeira aula, com a Argentina. Essa escolha partiu das 

estagiárias, que buscaram não caracterizar as aulas como uma sequência (por exemplo, Aula 

01: verbos pronominais). Em cada aula havia conteúdo que seria negociado com os alunos, 

pensando nas necessidades, interesses, gostos e dúvidas que fossem surgindo durante as aulas. 

Os verbos, nas aulas, eram tratados não com rigor gramatical e, sim, como construção de 

conhecimentos, permitindo que os conteúdos pudessem ser relacionados entre si. Na primeira 

aula, por exemplo, tratando algumas questões sobre a Argentina, as estagiárias pediram que os 

alunos fizessem uma lista de palavras que se relacionavam com o país. Posteriormente, com 

base nas palavras apresentadas, elas criavam situações de aprendizagem em que os alunos 

deveriam fazer uma lista de coisas que precisariam para viajar até o país, o que eles gostariam 

de conhecer, comer, visitar, entre outras ações. Depois, mediavam algumas situações 

comunicativas, tais como: você está na casa rosada; como faria para achar a saída do local? 

Na primeira aula, os alunos foram convidados a escrever sobre os seus gostos e desejos para 

que as estagiárias pudessem conhecer um pouco mais sobre eles.                   

 No decorrer das discussões e das aulas, algumas dúvidas por parte das estagiárias 

foram surgindo, por isso pedi que elas elaborassem textos em forma de narrativa em que elas 

comentassem sobre os assuntos que serão apresentados na próxima seção. 

  

2.3 Procedimentos para o registro da experiência  

 

 

Após a primeira leitura do capítulo nove, Para além das contradições, da obra Cabeça 

bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento (Morin, 2012b:99), iniciou-se uma 

série de discussões sobre o que era a Complexidade, sobre como poderia ser um professor 

cuja ação visa à Complexidade e como seria uma possível atuação em sala de aula se 

houvesse um momento de instabilidade. Depois, pensando com elas, sugeri que fizessem um 

texto narrativo em que descrevessem as suas impressões sobre o primeiro encontro com a 

Complexidade (1
24

) – sem ter um layout de prova escrita para verificar os conhecimentos 

adquiridos. Dessa forma, surgiu o primeiro texto que serviu como registro da experiência com 

a Complexidade, já que elas nunca haviam ouvido falar em Morin e, por consequência, em 

                                                 
24

 Os cinco números que aparecerão entre parênteses indicam os cinco registros de narrativas que as estagiárias 

desenvolveram antes, durante e depois do curso desenhado e aplicado na disciplina de estágio curricular.  
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Complexidade. No decorrer dos primeiros encontros, conforme o quadro final do cronograma 

apresentado anteriormente, discutiu-se, também, como seria a atuação de um professor 

complexo, diferente de um professor que rege a sua ação pelo paradigma tradicional, ficando 

acordado que elas fariam uma narrativa sobre o que é ser um professor complexo (2).  

Conforme apresentei no quadro de caracterização dos participantes, as estagiárias 

possuíam um domínio da língua espanhola por haverem sido alunas dessa língua estrangeira 

em cursos livres ou na escola regular. Por isso, o desafio, que foi um momento de 

preocupação após os outros encontros com as estagiárias, estava em como pensar de forma 

Complexa a aula de língua Espanhola. Após uma discussão sobre o assunto, novas leituras de 

Morin foram feitas, permitindo uma conversa sobre como seria a aula de língua estrangeira 

em que a ação docente fosse norteada pela Complexidade. Após alguns encontros, as 

estagiárias escreveram uma narrativa sobre o que seria uma Aula Complexa de Língua 

Espanhola (3). No segundo semestre de 2013, as estagiárias já estavam iniciando as aulas de 

espanhol com os alunos da Escola Técnica. Ao voltarem das aulas, em outros encontros com 

as estagiárias, surgiam dúvidas, questões, situações inesperadas, até momentos de tensão, já 

que elas estavam na aula como professoras, juntas, dando aula para os doze alunos da Escola 

Técnica. Após alguns encontros e aulas, sentindo pelas conversas nos encontros, levantei a 

seguinte questão: Com base nessa experiência de vida, de ação docente compartilhada, de 

conhecerem a Complexidade, o que é ser um professor complexo de Espanhol? Novamente, 

solicitei que narrassem a experiência com base nessa pergunta (4).  

Após o término do curso que as estagiárias haviam desenhado (as vinte aulas que 

foram ministradas na universidade para alunos da Escola Técnica) e nos encontros quase 

finais do estágio, pedi que elas avaliassem de que forma a Complexidade havia contribuído 

para a formação e para que o estágio – elas sendo professoras – fosse diferente das 

experiências que ouviram dos outros colegas de curso que estavam estagiando também. 

Assim, solicitei uma narrativa (5) que tratasse das mudanças que as estagiárias haviam tido, 

lembrando as suas experiências como alunas, ressignificando conceitos e ações após o 

encontro com a Complexidade. Este é o quinto registro de experiência das estagiárias. 

Portanto, os textos que serão interpretados totalizam 15 registros de experiência, que 

considero produto de reflexões, antes, durante e após as ações no estágio curricular no curso 

de Letras. Em resumo, o Quadro 20, com os números apresentados a seguir, mostra a 

participação e o envolvimento das três estagiárias no desenho, reflexão e aplicação do curso 

de espanhol para os alunos da Escola Técnica:   
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Nome 

dos 

alunos 

(1) Primeiro 

encontro com a 

Complexidade 

(2) As 

aulas como 

professor 

Complexo 

 

(3) Aula 

Complexa 

de Língua 

Espanhola 

 

(4) O 

professor de 

Espanhol sob 

a ótica da 

Complexidade 

(5) Mudança 

após a 

Complexidade 

 

Ana Ok Ok Ok Ok Ok 

Bia Ok Ok Ok Ok Ok 

Cláudia Ok Ok Ok Ok Ok 

Quadro 18 – Narrativas das estagiárias 

 (Fonte: autoral) 

 

São essas as cinco narrativas que constituem os textos que serão interpretados. Para 

dar conta dos dois fenômenos, os textos foram separados da seguinte forma:  

Narrativas para o fenômeno a auto-heteroeco formação de professores de Espanhol 

em um curso de licenciatura:  

Textos A
25

 Textos B Textos C 

 Primeiro 

encontro com a 

Complexidade 

 Aula 

Complexa 

de Língua 

Espanhola 

 

Mudança após a 

Complexidade 

 

Quadro 20  – Narrativas das estagiárias – primeiro fenômeno  

(Fonte: autoral) 

 

Narrativas para o fenômeno ser professor complexo de Espanhol na perspectiva de 

alunos da licenciatura: 

Textos D Textos E 

As aulas 

como 

professor 

Complexo 

 

 O professor de 

Espanhol sob a 

ótica da 

Complexidade 

Quadro 21  – narrativas das estagiárias – segundo fenômeno  

(Fonte: autoral) 

 

A divisão feita será apresentada no capitulo da interpretação destes textos. A seguir, 

apresento os procedimentos da AHFC para a interpretação dos textos referidos nos quadros 

acima. 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 Estas denominações, Textos A, B,C, D e E, indicam a ordem em que serão apresentados para a interpretação. 
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2.4  Procedimentos para interpretação de textos  

 

 

 Como apontado anteriormente, tomo como orientação metodológica, para interpretar 

os textos de registro de experiência, a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa, 

conforme Freire, M. (2010, 2012 e 2016). Os procedimentos para a interpretação desses 

textos, conforme Freire, M. (2010:24) passam pela  

 

textualização, tematização (operacionalizada pela identificação de unidades 

de significado e por procedimentos de refinamento e ressignificação) e ciclo 

de validação constituem o que entendo como rotinas de organização, 

interpretação e validação, traços distintivos da abordagem hermenêutico-

fenomenológica.  
  

 Dessa forma, considera-se a textualização como ponto de partida, passando pelo 

refinamento e, depois, para outros refinamentos e por ressignificações. Voltando para o texto 

inicial e, depois, para outros refinamentos e ressignificações até chegar à definição de temas e 

subtemas que possam ser as unidades mínimas de significado. Essas inda e vindas, do texto 

inicial, passando pelos refinamentos e ressignificações, até chegar aos temas e suas 

subdivisões, caracteriza o ciclo de validação da pesquisa.    

O caminho percorrido para chegar aos temas e subtemas decorrentes da interpretação 

dos textos das estagiárias pode ser conferido no Quadro 23. Na primeira coluna, apresento um 

fragmento do registro textual de um dos 15 textos que revelam a experiência vivenciada pelos 

alunos em seu primeiro encontro com a Complexidade. A própria AHFCC sugere que os 

textos sejam mantidos no mesmo formato original como foram recebidos, já que é o momento 

de olhar para a experiência do outro. É o momento da Textualização. Freire, M. (2012: 186), 

com base em Ricouer, adverte que é o momento de olhar o ―texto originalmente escrito ou a 

transcrição do texto originalmente oral preservam o discurso, convertendo-o a um formato 

único que o torna acessível à memória individual e coletiva‖. Desse modo, após a 

textualização, o material poderá ser lido e relido inúmeras vezes, ser objeto de interpretações, 

reinterpretações e reflexões, permitindo, assim, compreender, de maneira cada vez mais 

profunda e reveladora, o(s) significado(s) subjacentes às escolhas lexicais literais constantes 

no original, como pode ser visto no seguinte quadro: 
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Ação  Texto da estagiária Ana  Texto da estagiária Bia Texto da estagiária Cláudia 

Textualização
26

 O autor Edgar Morin, aborda a 

necessidade da reforma do 

pensamento, consequentemente a 

reforma do ensino. Inicialmente, o 

autor narra brevemente o processo 

pelo qual passou para desenvolver 

as ideias presentes no livro. Para 

Morin 

Para Morin, a 

Complexidade pode ser 

vista a partir da premissa 

principal, em minha 

opinião, que diz ―é 

preciso repensar a 

reforma e reformar o 

pensamento‖. Acredito 

que ele deixa clara a 

ideia de que não basta 

apenas ensinar várias 

coisas, conceitos 

Morin propõe, com a 

Complexidade, que o 

ensino promova uma 

confluência entre as 

ciências naturais, 

humanas, cultura das 

humanidades e da 

Filosofia para a condição 

humana, uma vez que, há 

uma lacuna de uma 

ciência que possa unir as 

ciências do homem 

Primeiras 

unidades de 

significado 

O autor Edgar Morin, aborda a 

necessidade da reforma do 

pensamento, consequentemente a 

reforma do ensino. Inicialmente, o 

autor narra brevemente o processo 

pelo qual passou para desenvolver 

as 

Para Morin, a 

Complexidade pode ser 

vista a partir da premissa 

principal, em minha 

opinião, que diz ―é 

preciso repensar a 

reforma e reformar o 

pensamento‖. Acredito 

que ele deixa  

Morin propõe, com a 

Complexidade, que o 

ensino promova uma 

confluência entre as 

ciências naturais, 

humanas, cultura das 

humanidades e da 

Filosofia para a condição 

humana 

Primeiros 

refinamentos e 

ressignificações 

O autor Edgar Morin, aborda a 

necessidade da reforma do 

pensamento, consequentemente a 

reforma do ensino. Inicialmente, o 

autor narra brevemente o processo 

pelo qual passou para 

Para Morin, a   

Complexidade pode ser 

vista a partir da premissa 

principal, em minha 

opinião, que diz ―é 

preciso repensar a 

reforma e reformar o 

pensamento‖. Acredito 

que ele deixa clara 

Morin propõe, com a 

Complexidade, que o 

ensino promova uma 

confluência entre as 

ciências naturais, 

humanas, cultura das 

humanidades e da 

Filosofia para a condição 

humana, uma vez que, há 

uma lacuna de uma 

ciência que  

Quadro 19 – Caminho percorrido para a interpretação  

(Fonte: autoral) 

No Quadro anterior, na primeira linha, apresento a textualização (Freire, M. 2012:91), 

que se refere ao registro textual em que a experiência dos alunos com a Complexidade se 

traduz nas próprias palavras dessas estagiárias. Na segunda linha, foram selecionadas as 

primeiras unidades de significado das experiências contidas nesses registros textuais. Freire, 

M. (2012:192) adverte que essas são as unidades em que se revelam sentidos relacionados ao 

fenômeno que está sendo pesquisado. Já na terceira linha, aparecem os primeiros 

refinamentos e ressignificações que, segundo Freire, M. (2012:192), constituem um 

procedimento que permite identificar unidades que posteriormente serão confrontadas para 

achar a essência do texto.  

Freire, M. (2012:192) aponta que é necessário fazer diversos refinamentos e 

ressignificações para que a interpretação possa levar o pesquisador aos temas e subtemas. 

                                                 
26

 Todos os textos apresentados mantiveram o registro original escrito pelas estagiárias 
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 Nesse sentido, apresento novos refinamentos e ressignificações dos textos, elucidados 

no seguinte quadro:  

 

Ação  Texto da estagiária Ana  Texto da estagiária Bia Texto da estagiária Cláudia 

Novos 

refinamentos e 

ressignificações 

necessidade da reforma do 

pensamento,  

reforma do ensino 

o ensino não deve se basear na 

transmissão de um simples 

conhecimento 

 

repensar a reforma e 

reformar o pensamento.  

ensinar  

sem ter uma direção, um 

objetivo. 

 

confluência entre   

unir as ciências do 

homem. 

preparação para a vida.  

 

Ressignificações 

e novos 

refinamentos 

necessidade da reforma do 

pensamento,  

reforma do ensino 

o ensino não deve se basear na 

transmissão 

ensinar  

sem ter uma direção, um 

objetivo. 

o sistema dá mais valor à 

quantidade  

e que o engessamento do 

estado   

 

confluência entre as  

preparação para a vida.  

escolas da compreensão, 

combater o ódio e a 

exclusão. 

 

Primeiras 

abstrações 

- necessidade da reforma do 

pensamento,  

- reforma do ensino 

o ensino não deve se basear na 

transmissão 

- ensinar  

- sem ter uma direção, um 

objetivo. 

- o sistema dá mais valor à 

quantidade  

 

- confluência entre as  

- preparação para a vida.  

- escolas da compreensão, 

combater o ódio e a 

exclusão. 

 

Quadro 23 – Novos refinamentos e ressignificações  

(Fonte: autoral) 

 

No Quadro anterior, nas duas primeiras linhas, apresento as leituras que permitiram 

com que eu fosse lendo os textos e procurasse novos refinamentos e novas ressignificações 

(Freire, M. 2012:192) com o intuito de fazer um movimento em que possa identificar e 

reconhecer, partindo da textualização, o que pode ser descartado e confrontado 

posteriormente. Freire, M. (2012:193) declara que os refinamentos e as ressignificações 

podem ser repetidos diversas vezes, ―tantas quanto forem necessárias, para confirmar 

interpretações e estabelecer cruzamentos‖ (Freire, M. 2012:192). Após ter realizado alguns 

refinamentos e ressignificações, comecei a descobrir as primeiras abstrações, que me 

permitiram chegar às unidades mínimas de significado (terceira linha do quadro anterior). 

Outras abstrações foram sendo feitas, com esse ir e voltar para o texto, de forma que pudesse 

chegar até ao início da substantivação dessas abstrações. Isso será mostrado no seguinte 

Quadro:  
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Ação  Texto da estagiária Ana  Texto da estagiária Bia Texto da estagiária Cláudia 

Outras 

abstrações 

 necessidade da reforma do pensamento,  

 reforma do ensino 

 

 ensinar sem ter uma 

direção, um objetivo. 

 o sistema dá mais valor à 

quantidade  

 

 escolas da compreensão, 

combater o ódio e a 

exclusão. 

 incentivar um aprendizado 

que leve a auto-

observação.  

 

Outras 

abstrações e 

substantivos 

 Reforma do ensino e do pensamento 

O saber é fragmentado 
 O objetivo do ensino  

 Transformação na escola 

 

 A compreensão nas 

escolas, o combate do 

ódio e da exclusão. 

 O incentivo do 

aprendizado que leve à 

auto-observação.  

Quadro 24 – Primeiras abstrações do texto  

(Fonte: autoral) 

 

Freire, M. (2010, p. 24) destaca a importância de identificar temas e articulá-los após 

diversas leituras dos registros textuais. Dessa forma é que as abstrações das orações vão 

dando lugar aos substantivos que permitirão interpretar o fenômeno a ser pesquisado. No 

quadro anterior, apresentei dois movimentos de abstração e como, nos dois registros textuais, 

vão surgindo os substantivos para indicar os temas e subtemas. No próximo Quadro, 

apresento a relação que foi feita entre os registros textuais e o primeiro confronto entre essas 

abstrações:   

 

Ação  Texto da estagiária Ana  Texto da estagiária Bia Texto da estagiária Cláudia 

Abstrações, temas e 

subtemas 

 Reforma do ensino e do 

pensamento 

 O saber é fragmentado e não 

transmite conhecimentos 

 a hiperespecialização cega o 

conhecimento  

 

 O objetivo do ensino  

 Transformação na escola 

 Quantidade sendo 

valorizada  

 

 A compreensão nas 

escolas , o combate do 

ódio e da exclusão. 

 O incentivo do 

aprendizado que leve à 

auto-observação.  

 
Quadro 25 – Confronto entre abstrações  

(Fonte: autoral) 

 

Freire, M. (2010:25), no quadro de rotinas de organização e interpretação, aponta para 

―novas releituras e maior refinamento com possibilidade de confirmação/descarte das 

unidades de significado e/ou articulações definidas anteriormente‖. Após essas leituras e 

descartes, as abstrações, ao serem confrontadas, aparecem para o pesquisador, obtendo 

substantivos que revelem a essência do texto. Nesse sentido, no Quadro 26, realizei o 

confronto entre os três registros textuais e escolhi os substantivos que podem ser os temas e 

subtemas da minha interpretação. Apresento, dessa forma, os temas e subtemas no Quadro 27:   
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Temas Subtemas  Sub-subtemas  Sub-sub-subtemas 

REFORMA 

 

EDUCAÇÃO   Amor 

conhecimentos 

 

 

ESTÍMULO  CRÍTICA  

REFLEXÃO 

 

Engessamento  

Preparação 

Saberes 

Desafios  

SABER  

 

APRENDIZAGEM 

TOTALIDADE 

Separação 

Fragmentação 

 

Quadro 20 – Temas e subtemas do registro textual: encontro com a Complexidade  

(Fonte: autoral) 

 

Percebo, ao interpretar, ir e voltar aos textos, refinar e ressignificar, reler as 

tematizações, até achar temas, que a AFHC propõe uma interpretação não linear que me 

permite ir e voltar aos textos. Sinto como se um elemento fosse decorrente de outro, ou como 

se a textualização fosse um elemento que propiciasse uma ação. Posso representar essa rotina 

de organização e interpretação, conforme a minha visão e experiência da seguinte forma: 

 
 

Figura 7 – Uma leitura experiencial do ciclo de validação 

 (Fonte: autoral) 
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 Esta leitura, da figura acima, que faço da rotina de organização e interpretação de 

Freire, M. (2010:25) é uma rotina que permite ir e voltar ao texto, ao fazer novas leituras do 

texto original. Vejo que há um cíclico recursivo, que tem, como início, o texto, passa pela 

textualização, pelas primeiras unidades de significado, volta à textualização, descobre o 

refinamento e ressignificação e volta ao texto. Parece que, ao movimentar uma das peças, 

movimenta-se toda a rotina de organização e interpretação, permitindo entender o fenômeno e 

chegar até os temas, para voltar ao texto novamente, a fim de rever toda a interpretação.  

 Após apresentar e metodologia da pesquisa, apresento a interpretação dos textos 

coletados.  
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CAPÍTULO 3 

CENTRO E ESFERAS, ESFERAS E CENTROS: O ESTÁGIO EM TEXTOS E 

SIGNIFICADOS 

 

Un conocimiento no es tanto más pertinente cuanto más 

informaciones contiene o cuanto más rigurosamente 

organizado está en forma matemática; es pertinente si 

sabe situarse en su contexto y, más allá, en el conjunto 

con el cual está relacionado (Morin, 2011a:151). 

 

Denomino o presente capítulo Centro e esferas, esferas e centros: o estágio em textos 

e significados, porque apresento, aqui, como o estágio foi ressignificado para/pelas 

estagiárias, cujas narrativas me permitiram ler e interpretar os textos produzidos e, assim, 

descrever e interpretar os fenômenos da pesquisa. Destaco que a minha descrição se articula 

com a interpretação dos registros, já que, como mencionado em outros momentos, fui eu o 

professor e o coordenador de curso que propôs a mudança no estágio. Apresento a seguinte 

figura para retomar a metáfora da pesquisa, que é olhar para o humano, uno e múltiplo que 

está interpretando textos de experiências de estágio. 

 

 
 

Imagem 3  – Centro e esferas, esferas e centros: o estágio em textos e significados  

(Fonte autoral) 
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No presente capítulo descrevo, primeiro, a minha experiência na interpretação; 

posteriormente, apresento os comentários sobre a interpretação e, por último, identifico os 

temas, subtemas e sub-subtemas.  

 

3.1 Minha experiência na interpretação  

 
O que é a Complexidade? À primeira vista é um 

fenômeno quantitativo, a extrema quantidade de 

interações e de interferências entre um número muito 

grande de unidades. De fato todo sistema auto-

organizador (vivo), mesmo o mais simples, combina um 

número muito grande de unidades da ordem de bilhões, 

seja de moléculas numa célula, seja de células no 

organismo [...] Mas a Complexidade não compreende 

apenas quantidades de unidade e interações que desafiam 

nossas possibilidades de cálculo: ela compreende também 

incertezas, indeterminações, fenômenos aleatórios. A 

Complexidade num certo sentido sempre tem relação com 

o acaso (Morin, 2007:32). 

 

 

Como mencionei em outros momentos, primeiro fui aluno, depois fui convidado a 

trabalhar como professor de Espanhol na Universidade onde desenvolvi esta pesquisa. Alguns 

anos depois, fui convidado para ser o tutor do curso
27

 de Letras e, dois anos depois de ser 

tutor, fui chamado pela Pró-reitora de Graduação para ser o novo coordenador do curso. Até o 

presente momento, exerço essa função.  

Narro este percurso, pois considero importante destacar que, nestes anos de gestão, 

observo que, desde o tempo em que fui aluno, o estágio não havia mudado em nada. O estágio 

continuava dividido ao longo dos três últimos semestres, as quatrocentas (400) horas (120 

horas no quarto semestre, 140 horas no quinto e sexto semestre), e com algumas reuniões para 

sanar dúvidas e poucos encontros para o intercâmbio de experiências entre os alunos do curso 

de licenciatura. Alguns fatores propiciavam o sucesso/fracasso
28

 dessas poucas reuniões: a) 

alguns alunos já ministravam aulas e, por isso, eram dispensados da metade da carga horária 

do estágio; b) alguns alunos, que conheciam professores que ministravam aulas nas escolas, 

pediam que fossem assinados os relatórios/fichas de observação; c) alguns alunos que não 

conseguiam completar as horas de observação solicitadas no quarto e quinto semestre ficavam 

reprovados nas duas disciplinas e, no sexto, deveriam cumprir todas as horas; d) alguns alunos 

                                                 
27

 Esse tutor tinha como umas das muitas funções assistir a Coordenação e ajudar com alguns projetos 

pedagógicos.   
28

 Menciono o fracasso/sucesso com base na experiência de haver sido professor de estágio desde o meu ingresso 

no ensino superior, sendo professor de estágio para os alunos dos três cursos de Letras: Português, 

Português/Espanhol e Português/Inglês  
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que possuíam certa fluência no idioma, ao chegar à sala de aula, nas escolas onde deveriam 

observar as aulas e fazer alguns registros, eram convidados a dar aula no lugar do professor ou 

a substituir o professor que faltou em determinado dia.  

Aos problemas apresentados, aponto outro narrado pelos próprios graduandos dos 

cursos de Letras: o dia em que estavam na escola para estagiar, os professores das disciplinas 

que eram objeto de observação (de língua portuguesa, inglesa e espanhola) faltavam e, muitas 

das vezes, a coordenação pedia que eles cuidassem da turma, não conseguindo, portanto, fazer 

nenhum registro. Não davam aula; tinham apenas de manter a disciplina em sala de aula. 

 O aparente caos me fez repensar em como desenvolver um estágio que pudesse dar 

sentido à formação do aluno. Ao pensar na realidade dos alunos da instituição onde eu 

lecionava, havia outro problema que só fui entender ao conversar com os alunos reprovados: a 

maioria dos graduandos que estava reprovado era de trabalhadores que cumpriam o horário 

regular da jornada estabelecida por muitas empresas, das 09h às 18h, e que, após o trabalho, 

iram para a universidade e estudavam até às 23h.  

 No cargo de coordenador e professor da disciplina de Estágio, entendi que alguns 

alunos deixaram o emprego para poder cumprir as horas de estágio. Eles tiveram de fazer uma 

escolha que comprometia o orçamento familiar e também a autoestima – já que eles eram 

demitidos dos empregos e se formavam sem, pelo menos, ter uma renda fixa. Nesse momento 

de reflexão sobre a situação dos alunos, tive a sensação de me sentir fechado, olhando para o 

humano que quer crescer, mas que há empecilhos impostos pela sociedade que o limitam. Isso 

me remeteu, novamente, ao Homem Vitruviano apresentado na introdução e ao início deste 

capítulo.   

Pensei em todos os problemas elucidados e procurei uma proposta de desenho de 

curso que visasse às aulas para os alunos da Escola Técnica e pensasse ao mesmo tempo na 

qualidade de vida escolar que os graduandos do Ensino Superior tinham, já que muitos 

dependem do emprego para pagar a mensalidade do curso superior. 

Ao desenhar o projeto de estágio, novamente volto à metáfora do homem que aparece 

como o uno e o múltiplo e me reconheço como o ―Eu [je] sou e ao mesmo tempo sou o eu 

[moi] como o operador que permite estabelecer, a um só tempo, a diferença entre o Eu 

(subjetivo) e o eu (sujeito objetivado), e sua indissolúvel identidade‖ (Morin, 2003:120), tanto 

na proposta de estágio, quanto na leitura e interpretação de textos. O que existe de mais 

complexo, de mais relacionado e que cria relações, senão o eu que só é um eu a partir do 

momento em que reconheço o outro e, dessa forma, encontro uma ―identidade do sujeito que 

comporta um operador de distinção, de diferenciação e de reunificação‖ (Morin, 2003:120). 
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Por isso, posso interpretar essas primeiras leituras dos textos com o seguinte eu, em 

relação aos outros:  

 

 
Figura 6 – O Homem Vitruviano, uno e múltiplo  

(Fonte: autoral) 

 

 Dessa forma, percebo que, ao tomar como base a interpretação Hermenêutico-

Fenomenológica Complexa, retomo a perspectiva apontada por Freire, M. (2010; 2012), que 

entende que essa abordagem busca aproximar-se da ―interpretação de uma ou mais 

manifestações de um dado fenômeno, procurando, por meio da textualização de experiências 

de quem o vivencia‖ (Freire, M. 2010:23). Li os textos que foram produtos de vivências de 

alunos, com os quais conversamos longamente, por mais de um semestre, sobre a 

Complexidade, sobre a formação de professores, sobre o ensino de língua espanhola, sobre o 

estágio, sobre os medos de serem professores e os meus medos de ser um formador de 

professores. Posso afirmar que, ao terminar de ler, pela primeira vez, todos esses textos, tive a 

sensação de ser uma parte que compôs o todo e, ao mesmo tempo, senti-me um entre muitos, 

como o represento na Figura 10, sem querer mostrar uma harmonia perfeita nela:  
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Figura 7 –  As relações
29

 entre as experiências: partes e todo 

 (Fonte: autoral) 

 

Assim, após ter lido pela primeira vez todos os textos que as estagiárias produziram e, 

lembrando alguns detalhes desse período, comecei o meu ―mergulho interpretativo‖, termo 

dado por Freire, M. (2010:24), que se remete ao processo de aprofundamento nas leituras, 

ressignificações e interpretações, e aquela recursividade textual de ir e voltar ao escrito e ler e 

reler, novamente, todos os textos. 

Este foi um momento em que me deparei com uma abordagem que pedia para eu me 

afastar do texto, em alguns momentos, e deixar que o texto falasse, sem interferir. Entretanto, 

considerando a minha percepção, senti-me um pouco perdido e, mesmo havendo organizado 

todos os textos, vi-me na seguinte situação:  

                                                 
29

 Pode parecer que não todas as apresentem uma ligação entre ela, ligando os grupos de homens. Mas, 

propositalmente deixei as conexões perfeitas para corroborar com o sentido de que a Complexidade não é uma 

receita pronta, não é uma solução e sim um problema (Morin, 2010:189)  
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Imagem 4  –  O caos e a ordem; a parte e o todo  

(Fonte: autoral) 

  

A Figura acima revela um pouco da confusão de não saber o que fazer com os textos: 

o medo de colocar as minhas crenças e percepções na interpretação. Eu tinha textos, conhecia 

a Abordagem e não sabia o que fazer – não pelas falta de aulas ou de leituras e, sim, pelo 

medo categórico-cartesiano que ainda circunda o pensamento e rege algumas ações. Afastei-

me um pouco dos textos, organizei-os e iniciei a interpretação sob a ótica da Abordagem 

Hermenêutico-Fenomenológica Complexa. Dessa forma, o texto foi adquirindo sentido, nessa 

abordagem, como apresento na seguinte Figura: 
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Imagem 5 –  O caos e a ordem; a aparente ordem  

(Fonte: autoral) 

 

 Ao me referir ao sentindo dos textos, penso no momento em que perdi um pouco do 

receio que tive com o primeiro contato com o texto, uma vez que, para Freire, M. (2012:192), 

o pesquisador da AHFC deve distanciar-se ―dos textos até que seja possível entrar em sintonia 

com eles e, enfim, compreender o significado implícito‖. Procurei, seguindo a AHFC, realizar 

as primeiras leituras, afastando-me dos textos e voltando à leitura, a fim de entender a 

experiência que estava registrada no texto, por isso acredito que esse caminho de ir e voltar 

possa representar a ordem e o caos, levando-me a uma aparente ordem (Morin, 2005; 

Behrens; Olari, 2007:9). Fui, dessa forma, vivenciando a rotina de organização e interpretação 

até chegar aos primeiros temas; fui descobrindo, no texto, após refinamentos e 

ressignificações e diversas leituras, temas que descreviam o fenômeno exposto no texto, como 

pode ser visto na seguinte Figura:  



97 
 

  
Imagem 8 – O caos e a ordem; a ordem e o caos  

(Fonte: autoral) 

 

 Usei alguns recursos que podem ser vistos nesta figura, como marcas de adesivos 

coloridos para juntar as ideias contidas nesses três textos lidos até encontrar os temas e 

subtemas. Denomino essa figura como o caos e a ordem e a ordem e o caos, porque houve um 

momento em que pensei que já tinha todos os temas e subtemas depois de ir e voltar ao texto. 

Entretanto, quando cheguei à escolha de temas e subtemas, descobri que era possível fazer 

novas leituras, surgindo até, em alguns momentos, novos temas e subtemas. Apresento, assim, 

o resultado da última leitura e interpretação dos registros textuais apresentados pelas 

estagiárias ao início do desenho do curso, no decorrer das aulas e após o curso aplicado.  

 

3.2  A natureza da Auto-heteroecoformação de Professores de Espanhol em um curso de 

licenciatura 

  

Ao retomar a interpretação dos textos, penso na Abordagem Hermenêutico-

Fenomenológica Complexa (Freire, M. 2010; 2012) que ―captura experiências vividas, mas 

pode também levar o pesquisador e pesquisado(s) a retomá-las, na sua versão mais original, 

inúmeras vezes, e refletir sobre elas, chegando, potencialmente, a outras interpretações e re-

interpretações‖ (Freire, M. 2010:21). Por isso, para abarcar os dois fenômenos da pesquisa, 

apresento os textos dos quais emergiram os temas, subtemas, sub-subtemas e sub-sub-temas.  



98 
 

Todos os temas, subtemas e sub-subtemas estão colocados na cavidade torácica da 

representação (do homem virtruviano), pois nessa parte do corpo está a força da respiração, 

do corpo, e são esses temas que validam e dão força à presente interpretação, que apresento a 

seguir. Também, na representação dos temas, os homens vitruviano aparecem isolados, 

representando um tema ou subtema, como parte de um todo (operador hologramático), para 

depois compor o todo (interpretação de alguns registros textuais) e, assim, compor o todo 

desta pesquisa (fenômeno).    

3.2.1 Reencontrando sentidos na Auto-heteroecoformação – textos A 

 Considero que, após realizar o meu mergulho interpretativo (Freire, M. 2010; 2012), 

os temas e subtemas que emergiram da interpretação dos três primeiros registros textuais são: 

reforma, estímulo e saber. Os subtemas, sub-subtemas serão apresentados no decorrer da 

descrição e interpretação do fenômeno.  

 

3.2.1.1 Reforma 

 

O primeiro tema que surgiu após a leitura dos três primeiro textos, frutos do primeiro 

registro textual (chamado de Encontro com a Complexidade), foi reforma, que teve, como 

um dos subtemas, educação. Esse, por sua vez, se relaciona como dois subtemas: amor e 

conhecimentos. A representação do tema, subtema e sub-subtemas pode ser vista na seguinte 

Figura:  
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Figura 9 – Tema: Reforma da Educação e subtemas 

 (Fonte: autoral) 

 

Esse tema fez-me lembrar dos primeiros dias de aulas em que conversamos, eu e as 

estagiárias, sobre a Complexidade. Era interessante ver como elas não entendiam o conceito 

de reforma, pois argumentaram que não há reforma quando se ministra aulas – isso porque 

sempre foram expostos a aulas muito semelhantes. Considero a relevância do tema, neste 

contexto, em que as estagiárias estavam conhecendo pela primeira vez a Complexidade e que 

já atrelavam à reforma como uma mudança na escola.  

Realizamos alguns exercícios de resgate das aulas que haviam tido no decorrer de suas 

vidas e fiz com que voltassem à leitura de Morin (2011) e que repensassem num dos trechos 

do livro que formou parte de nossas discussões: ―Não é possível reformar as instituições sem 

antes haver reformado as mentes, porém, não é possível reformar as mentes sem antes haver 

reformado as instituições‖ (Morin, 2011a:147)
30

. Parece que este tema me ajudou a pensar 

numa questão pertinente na formação dessas estagiárias, que tinham medo de enfrentar uma 

sala de aula: é necessário reformar a educação para mudar a aula, para que o professor  

procure o amor. Nessa procura pelo amor, o professor descobre novos conhecimentos, como 

novos saberes que podem interligar outros conhecimentos (Morin, 2002a:52). Isso se deu 

porque discutimos, nos meus encontros com as estagiárias, como seria possível trabalhar em 

uma perspectiva de mudanças num mundo globalizado. Nesse sentido, Capra (2005:224) 

                                                 
30

 Tradução do español: no se puede reformar la institución sin haber reformado antes las mentes, pero no se 

pueden reformar las mentes si antes no se han reformado las instituciones.   



100 
 

aponta para a necessidade de remodelar essa globalização para que as instituições deixem de 

estabelecer generalizações. 

Em um dos excertos, a estagiária Bia estabelece uma relação que considero 

importante, pois posso relacionar a citação de Capra (2005) com a fala da estagiária e o tema 

Reforma: 

... a Complexidade pode ser vista a partir da premissa principal, em minha 

opinião, que diz ―é preciso repensar a reforma e reformar o pensamento‖ 

(EXC 1 – Encontro com a Complexidade, estagiária Bia)
31

.    

  

Mesmo que possa parecer um tanto limitada, a colocação da Bia, ao afirmar que a 

premissa principal da Complexidade é a Reforma, é necessário levar em consideração que 

essa foi a primeira percepção da estagiária uma vez que elas estavam tendo o primeiro 

encontro com a epistemologia  da Complexidade. Corroborando a visão de reforma 

apresentada pela Bia, Petraglia (2008a:20) afirma que o ―papel de uma educação complexa, 

ética e solidária [...] leva em consideração a urgência de uma reforma de pensamento para a 

religação dos saberes e para a religação da cultura científica à cultura humanística‖.  

Por outro lado, a estagiária Ana aponta a reforma na relação com a escola:  
 

O autor Edgar Morin, aborda a necessidade da reforma do pensamento, 

consequentemente a reforma do ensino. Inicialmente, o autor narra 

brevemente o processo pelo qual passou para desenvolver as ideias presentes 

no livro. Para Morin, o ensino não deve se basear na transmissão de um 

simples conhecimento, contudo uma cultura que permita abranger a 

condição do homem, ajudando-o a viver e que proporcione autonomia (EXC 

2 – Encontro com a Complexidade, estagiária Ana) 

  

Para a estagiária Cláudia, a reforma encontra-se na confluência entre as ciências que 

poderiam estar unidas ente si no contexto educacional: 

 

Morin propõe, com a Complexidade, que o ensino promova uma confluência 

entre as ciências naturais, humanas, cultura das humanidades e da Filosofia 

para a condição humana, uma vez que, há uma lacuna de uma ciência que 

possa unir as ciências do homem (EXC 3 – Encontro com a Complexidade – 

estagiária Cláudia). 

 

Vejo que as estagiárias tratam a ideia de reforma, no sentido de mudança constante, 

de união do que está desunido na educação. Unir pode ser um dos indícios da Complexidade, 

no sentido de considerar a educação como aquela faz a relação de conhecimentos. Ainda, a 

estagiária Bia levanta uma questão relacionada à reforma da educação: 

 

                                                 
31

 Todos os textos das estagiárias que serão apresentados nos excertos foram transcritos na sua integralidade, 
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onde começaria esta reforma se de dentro pra fora ou de fora pra dentro, ou 

seja, a transformação deveria iniciar se na escola, no sistema educacional e 

envolver a sociedade e todo o contexto que a envolve ou seria o início na 

sociedade e depois no sistema educacional? (EXC 4 – Encontro com a 

Complexidade – estagiária Bia). 
 

 

 O questionamento que a Bia se faz, me parece pertinente, pois ela relaciona o impacto 

de ouvir e de conhecer, pela primeira vez, a Complexidade. Entendo que o questionamento é 

uma dúvida diferente de como e porque deve de haver uma reforma na escola, na própria sala 

de aula, sendo que as reformas, em muitos dos casos, são indicadas por ordens superiores e 

cabe ao professor cumprir as determinações estabelecidas. Mesmo sendo um substantivo 

novo, atrelado à sala de aula, para a Bia parece ser algo que marcou a experiência que teve em 

sala: pensar constantemente em uma reforma que possa ultrapassar sistemas – como 

mencionado no excerto acima.  

 A reforma parece ser um tema constante ao pensar na Complexidade, assim como o 

afirma, também, a estagiária Cláudia no excerto a seguir:   

Segundo Morin, o pensamento precisa ser reformado e passar de um 

pensamento que separa e isola por um pensamento que une. Esta reforma 

partiria dos antecedentes na cultura das humanidades, literaturas, filosofia e 

ciências. Com a reforma foi elaborada uma concepção de auto-organização 

capaz de conceber a autonomia (EXC 5 – Encontro com a Complexidade – 

estagiária Cláudia) 

 

No excerto acima, percebo que a Cláudia, mesmo se referindo a Morin, apresenta 

conceitos relevantes para a formação e desenvolvimento de ações docentes, tais como a 

concepção de autonomia, às relações que devem ser estabelecidas entre diversas áreas do 

conhecimento e disciplinas (como literatura, filosofia, entre outras). Em relação à Reforma na 

escola, na visão Complexa, conforme Freire, M. (2009), é uma reforma que deve evocar os 

operadores da Complexidade, como entendidos por Morin (2005a, 2005b). Ou seja, deve ser 

uma Reforma da educação  

 

que promova um diálogo entre opostos e entre diferenças, que se liberte de 

uma relação necessariamente causal para assumir uma recursiva e que 

privilegie a conectividade sistêmica entre todo e partes, reconhecendo a não 

linearidade e não fragmentação de um conhecimento que se manifesta de 

forma transdisciplinar (Freire, M. 2009:22). 

 

É importante destacar, também, que a relação que se estabelece com a Reforma da 

educação está ligada, na percepção Moraniana e das estagiárias, à humanização, à procura do 

Eros, do amor (Morin, 2003:101). Lembro que, num dos encontros, houve uma conversa 
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sobre esse Eros e uma discussão sobre esse conceito à luz da Complexidade, com base em 

Morin (2003:102), que afirma que o ―Eros permite dominar a fruição ligada ao poder, em 

benefício da fruição ligada à doação. É isso que, antes de tudo mais, pode despertar o desejo, 

o prazer e o amor no aluno e no estudante‖. O Amor não é um amor piegas e, num sentido 

complexo, promove uma mudança pelo circuito recursivo que une a missão da educação, as 

crenças e o amor, que estão em constante movimento e ressignificação    

Nesse sentido, Paulo Freire (2013:15) afirma que não há educação sem amor, uma vez 

que o amor teria, como operador, a luta contra o egoísmo. Portanto, quem não é capaz de 

amar não poderá compreender o próximo e não o respeitar. Na perspectiva freiriana, o amor é 

o que pode trazer novos conhecimentos, quando olho para o aluno uno e múltiplo ao mesmo 

tempo (Morin, 2002, 2005, 2009) e vejo questões internas que revelam a necessidade de uma 

reforma na educação com amor. No primeiro encontro com a Complexidade, a força da 

palavra amor parece ter ficado muito intensa. Novamente, a Bia, no excerto 3 que apresento, 

retoma a questão do amor atrelado ao processo educacional: 

 

Quando há amor o desenvolvimento no processo educacional além de 

prazeroso e suave, torna se entendível, reflexivo e crítico (EXC 6 – Encontro 

com a Complexidade – estagiária Bia). 

 

O autor afirma que a cultura das humanidades deverá ser uma preparação 

para a vida. A Literatura, poesia e cinema devem ser entendidas em seus 

vários sentidos como uma escola da vida. Ainda nos filmes ou em um 

romance, sentimos várias emoções, mas na vida cotidiana, somos 

indiferentes à realidade. Para o autor, a literatura, poesia entre outros, 

poderiam ser escolas da compreensão. E a partir da compreensão que é 

possível combater o ódio e a exclusão (EXC 7 – Encontro com a 

Complexidade – estagiária Cláudia) 

 

 

 Nos excertos acima, percebo que, na perspectiva das estagiárias, o amor envolve 

momentos de prazer na docência. Entendo que o amor que a Cláudia menciona, se traduz, 

também, em sentimentos e emoções que significaram momentos importantes no estágio, já 

que houve momentos de tensão, de brigas, de reconciliação, de se preocuparem por uma aluna 

que ficou doente. Vejo, nesses excertos, a importância que as estagiárias deram, não só ao 

conhecimento que deve de ser passado, como ao sentimentos, já que somos humanos atuando 

na escola e não só um número.     

 Aliás, é nessa visão crítica que o processo educacional precisa de uma Reforma: uma 

que deixe de dar valor à quantidade de conhecimentos e que valorize, portanto, a confluência 

dos saberes. A relação de reforma educacional que valorize mais o profissional de Letras parte 
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das conversas nos encontros. A fala das estagiárias se relaciona com a pesquisa apresentada 

por Tartuce, Nunes e Almeida (2010:458), que aponta para a baixa remuneração dos 

professores e as péssimas condições de trabalho.  

  Chama a minha atenção uma das respostas, da pesquisa citada, de uma jovem do 

Ensino Médio  que comenta: ―Eu acho que ser professor é muito difícil, é muito trabalhoso e 

pelo que ganha, eu acho que é muito difícil alguém sair da universidade querendo ser 

professor. Por isso que essa profissão está desvalorizada, porque é muito trabalhoso, é muito 

desgastante‖ (Tartuce, Nunes e Almeida, 2010:458). É neste sentido que as estagiárias 

percebem esse menosprezo para a profissão; mesmo assim, entendem que o amor é o que 

pode permitir construir novos conhecimentos e religar saberes, propiciar momentos que 

possam proporcionar uma perspectiva diferente para a atuação numa escola regular e, assim, 

reformar, também, a mente dos alunos. Nesse sentido de reforma e reconstrução, Freire, M. e 

Leffa (2013:61) sugerem que os alunos sejam incentivados a uma reconstrução de suas 

representações, ideias, teorias, discursos. Ora, ao se falar reconstrução, pensa-se em reforma, 

que pode ser possível quando se considerar a Auto-heteroecoformação como um dos 

caminhos para uma mudança.  

 A seguir, para enfatizar esta reforma, apresento o segundo tema decorrente do 

mergulho interpretativo, oriundo do registro chamado de Encontro com a Complexidade 

(Textos A).   

 

3.2.1.2 Estímulo  

 

 Como segundo tema que emerge dos três registros textuais, chamado de Encontro com 

a Complexidade, é Estímulo, que se relaciona com dois subtemas: consciência e reflexão, já 

que, na minha interpretação, esse estímulo está relacionado à crítica e à reflexão em sala de 

aula, que, por sua vez, pode promover os subtemas: o engessamento de saberes e a 

preparação para novos desafios (para a vida). Represento os temas, subtemas e sub-subtemas 

e sub-sub-subtemas de seguinte forma:    
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Figura 11 – Tema: Estímulo Crítico e reflexivo e subtemas  

(Fonte: autoral) 

 

 

  

 Ao chegar à sala de aula, iniciando o minicurso proposto para que as estagiárias 

pudessem conhecer a Complexidade, percebi que elas estavam se sentindo desestimuladas. Ao 

indagar o porquê, vieram relatos de que estavam se sentindo assim por conta do final de 

semestre, de sentirem que haviam aprendido muita teoria e que a prática estava sendo deixada 

de lado. Uma das estagiárias levantou uma questão: ao fazer uma pesquisa, descobriu que 

ganharia menos dando aula do que no emprego onde estava. Considero que, ao ler e 

interpretar os textos das estagiárias, mesmo havendo um pouco de subjetividade daquele 

momento, não posso limitar o sentido de estímulo à remuneração da profissão.  Retomando, 

novamente, algumas informações da pesquisa de Tartuce, Nunes e Almeida (2010:458), vejo 

os dois elementos que podem se relacionar ao tema Estímulo: uma baixa remuneração e 

desvalorização social da profissão. Esses dois elementos, devido aos quais os alunos não 

desejam abraçar a carreira de professor, corroboram o cenário desta pesquisa: concluíram o 

curso de licenciatura em Letras Espanhol/Português somente quatro alunos. O Estímulo pode 

ser visto a partir da categoria de perguntas feitas pela pesquisa antes mencionada, mas 

também pode ser vista no sentido de estimular o aluno a conhecer um novo percurso de 

saberes numa profissão que é desvalorizada. Um dos sete saberes para a educação do futuro 
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seria o saber enfrentar as incertezas, nesse sentido Morin (2002a:90) adverte que é necessário 

que a escola ensine a enfrentar as incertezas de um mundo em que as relações são fortes e 

ligam conhecimentos. Entretanto, para que isso aconteça, é necessário levar em consideração 

o Estímulo como um motor que incentive a enfrentar uma reforma não só das instituições 

como das mentes dos que atuam no contexto escolar. A crítica que as estagiárias fazem ao 

descaso com a educação, encontra fundamento em Morin (2005:252) que pode ser relacionada 

com um sistema escolar que luta para ser modificado, uma vez que a mudança é indissociável 

da relação sistema-acontecimento e que os estímulos para que isso aconteça são quase nulos. 

Contudo, as estagiárias identificam-no como um momento em que podem ser organizados 

saberes e ser (re)descoberta a nossa profissão:    

 

Morin ressalta que o importante não é acumular informações, é fazer uso de 

forma organizada dos saberes. Deve-se estimular a inteligência geral, ou 

seja, aquela que favorece a capacidade de tratar problemas aliada à dúvida 

(EXC 8 – Encontro com a Complexidade – estagiária Ana). 
 

Esse estímulo à inteligência geral que a estagiária menciona é um momento complexo 

em que o professor pode conduzir o aluno à dúvida, uma dúvida que problematize os 

conhecimentos e questione os problemas (Morin, 2015:104); com isso, desperta-se uma 

consciência em constante reflexão, que incentiva novas descobertas – não só do saberes, 

como da ação docente, que deve estar em constante reflexão. Aliás, estar em constante 

reflexão é voltar o olhar para um dos saberes que Morin (2002a:39) denomina de os 

operadores de um conhecimento pertinente. Esse olhar para o conhecimento pertinente leva a 

uma consciência reflexiva que incentiva e valoriza a profissão de professor. A estagiária 

Cláudia destaca que a reflexão na Complexidade nos leva a uma consciência que olha 

primeiro para o indivíduo e as suas ações:         

 

O autor afirma que é preciso incentivar um aprendizado que leve a auto-

observação. Assim, criaria uma consciência que revelasse as próprias 

mazelas sem culpar os outros (EXC 9 – Encontro com a Complexidade – 

estagiária Cláudia).  

 

 Entendo que, neste momento, pelo excerto da Cláudia, a reflexão que ela faz sobre ela 

própria, sobre a formação, significa ter uma consciência crítica de ações docentes. Entendo 

que, no momento da pesquisa, como complexificação da estagiárias, a Complexidade tocou 

num ponto que é discutido a partir de muitos ângulos: a reflexão docente. O cuidado constante 

nas aulas, como um dos desafios da carreira. Não é pensar somente depois das aulas; 

tampouco foi o movimento feito nesse planejamento do estágio curricular um movimento 
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linear: preparei a aula, ministrei o curso e depois refleti sobre futuras modificações noutras 

turmas. O desdobramento feito nesse estágio curricular foi considerado uma construção e 

constante reflexão, uma vez que procurei um suporte para as discussões e para o planejamento 

de aula. As estagiárias e eu pensamos, refletimos, e construímos o curso; após cada aula, 

discutíamos e refletíamos sobre a aula construída com os alunos da Escola Técnica; 

reconstruíamos a aula e reconfigurávamos o curso, e as estagiárias voltavam para a sala de 

aula, primeiro, como estagiárias e, depois, como professoras. Nesse sentido, vejo o tema 

Estímulo como uma concepção dialógica Complexa – motivação e resgate ao mesmo tempo. 

Considero estimular a pessoa não só no sentido de motivar e, sim, no sentido de sentimento da 

própria honra, dignidade, valor (Dicionário Houaiss, 2014). Assim, a estagiária Bia aponta 

para esse resgate da dignidade do docente em seu excerto: 

 

O professor estimula uma forma de pensar crítica e reflexiva, mas que para 

tal seja um visionário, livre de preconceitos e com amor pela docência (EXC 

10 – Encontro com a Complexidade – estagiária Bia).  
 

 

Mesmo a estagiária Bia tendo uma visão um pouco romântica da profissão professor, 

ao dizer que o professor deve ser um visionário, entendo que ela quis retomar o sentido de ver 

o futuro da profissão e de dar valor à ação docente. Percebo que este momento de pensar no 

estímulo é o que permite extrapolar as barreiras do conhecimento e saberes e mostrar que um 

professor de espanhol pode e deve estar preocupado com a educação planetária, pois é daí que 

vem a identidade e a consciência do professor. Mas se o docente ainda insistir em só ter os 

conhecimentos limitados de sua área, então esse estímulo quebraria a restauração da profissão 

e levaria a um engessamento na escola.  É fato que muitas escolas ainda estão preocupadas 

com sistemas apostilados, que levam ao reducionismo. Entretanto, essa mudança, que 

eliminaria o engessamento, foi um tema importante para as estagiárias. Conhecendo a 

Complexidade, a estagiária Bia escreve:    

 

se que o sistema dá mais valor à quantidade do que a qualidade e que o 

engessamento do estado impede que as pessoas consigam mobilizar-se 

mudando de alguma forma a educação e a maneira como é transmitida para 

os indivíduos (EXC 11 – Encontro com a Complexidade – estagiária Bia). 

  

Percebo que a crítica severa da Bia, no excerto acima, é uma reflexão de como a 

escola está sendo tratada em nosso dia a dia. A preocupação dela, ao se sentir engessada, 

como se não tivesse liberdade de fazer muita coisa, é por descobrir que em algumas escolas 
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não há uma autonomia por parte do professor, o que, na minha interpretação, é motivo de 

preocupação, já que como isso não há como trilhar novos caminhos.     

Esse engessamento se daria pela forma de como são organizados os saberes, conforme 

destaca a estagiária Cláudia:  

Morin ressalta que o importante não é acumular informações, é fazer uso de 

forma organizada dos saberes. Deve-se estimular a inteligência geral, ou 

seja, aquela que favorece a capacidade de tratar problemas aliada à dúvida. 

Também, acrescenta-se a lógica, a dedução e a argumentação (EXC 12 – 

Encontro com a Complexidade – estagiária Ana). 

 

A percepção das estagiárias Bia e Cláudia encontra sentido na percepção de Moraes 

(2007:4), que critica, também, essa homogeneização na educação, produto de um tratamento 

igual para todos, que não considera os diferentes processos e a individualidade dos alunos. A 

autora (Moraes, 2007:4) ainda destaca que ―o problema é que, muitas vezes, elaboram-se tais 

propostas como se todos aprendessem da mesma maneira‖. Por isso, é necessário que o 

paradigma  vigente na escola deixe de seguir ―caminhos cristalizados e perscrutar sempre 

conhecimentos de outras áreas‖ (Freire, M. e Leffa 2013:18) e possa preparar o aluno para a 

vida. Neste sentido, o excerto da estagiária Cláudia chama a atenção para que as ciências 

humanas se voltem para esse olhar humanístico: educar para a vida (Morin, 2015):  

 

a cultura das humanidades deverá ser uma preparação para a vida (EXC 13 

– Encontro com a Complexidade – estagiária Cláudia). 
 

Dessa forma, considero que este segundo tema de estímulo se relaciona com a reforma 

tão falada na educação, mas que poucos se sentem estimulados a estabelecer uma prática que 

seja considerada uma reforma de nosso pensamento.  

No excerto da estagiária Bia, os desafios da carreira de professor aparecem como o 

reconstruir saberes para que a educação tenha sentido:  

 

O maior desafio dos nossos tempos ou era denominada por muitos como 

contemporânea ou pós-moderna, na verdade não importa o rótulo e sim o 

que devemos tomar de ação imediata quanto à educação é que haja uma 

reconstrução no processo ensino-aprendizagem. (EXC 14 – Encontro com 

a Complexidade – estagiária Bia). 

 

Interpreto este desafio apontado, no excerto acima, como o desafio que existe na 

ansiedade para que algo seja feito de forma rápida. A preocupação da estagiária é por uma 

ação imediata, algo urgente, que revela a comparação que foi feita com o modelos aos que 

elas vivenciaram na escola e aos modelos que poderiam ser proposto para uma educação 

diferente.  
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Mas, ao mesmo tempo, vem uma dúvida que gera um novo desafio do que seria uma 

reforma, conforme o seguinte excerto: 

De fato é complicado saber como iniciar a reforma de sistema, de 

pensamento, mas algo de que estamos certas ao lermos a obra de Morin: 

dever haver a reforma e de forma bem feita, com qualidade. (EXC 15– 

Encontro com a Complexidade – estagiária Bia).  

 

Com o excerto apresentado, a estagiária Bia mostra que a Complexidade, para ela, foi 

o incentivo de repensar a escola, a partir de uma perspectiva de reforma com qualidade. 

Interpreto este adjetivo, qualidade, atrelado ao estímulo que pode ser despertado no professor 

em sala de aula. Valorizando o trabalho docente, abrindo novas possibilidades para que ele 

possa agir de forma crítica e com liberdade.  

A seguir apresento o terceiro tema de corrente dos registros textuais.   

 

3.2.1.3 Saber 

 

  Saber foi o terceiro tema que emergiu da interpretação dos textos que foram 

apresentados pelas estagiárias. A esse tema, em minha interpretação, estão relacionados os 

subtemas: aprendizagem, fragmentação. Dois são os desdobramentos do subtema 

fragmentação, que são a totalidade e a separação: 
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Figura 10 – Tema: Saber fragmentado, todo e subtemas  

(Fonte: autoral) 

 

Em todos os encontros, tanto no minicurso de Complexidade quanto nos encontros de 

orientação de estágio, as estagiárias traziam muitas dúvidas, fruto de reflexões e de algumas 

frases de Morin que eram discutidas nos encontros. O conceito de saber foi levantado por uma 

estagiária quando escutou a menção que fiz sobre os sete saberes propostos por Morin para a 

educação do futuro. Assim, entendo que, em todos os encontros, as discussões de conceitos, 

que eram motivos de pesquisa ou de reflexão, se tornaram um ponto importante para desenhar 

o curso que elas iam oferecer aos alunos da Escola Técnica.  

Na perspectiva de discutir conceitos e procurar chegar a um consenso, sempre 

comentava, com as estagiárias, que não era possível perceber a Complexidade como uma 

receita pronta e, sim, como um problema que religa saberes. Nesse sentido, a estagiária Ana 

comenta que: 

Esta complexidade é o elemento que une as partes ao todo, Cada vez mais, o 

contexto dos problemas é ignorado, pois o saber especializado só enxerga de 

forma fragmentada. Um exemplo de Jean-Paul Fitoussi, citado por Morin, é a 

ciência econômica. Existem inúmeros fatores que englobam a economia, entretanto 

o elemento humano é dissociado, como se não houvesse ligação entre ambos. É 

neste cenário que o ensino se configura como um problema, pois os saberes se 

distanciam ao invés de se articularem, e a incapacidade de contextualizar, uma 

visão mais abrangente da realidade (EXC 16 – Encontro com a Complexidade – 

estagiária Ana). 
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Com este excerto, a estagiária Ana corrobora o que havíamos estudado em nosso 

minicurso de Complexidade, ela entendeu que o saber na Complexidade não seja, da mesma 

forma, uma solução pronta, ideias prontas para mudar a educação. O Saber, no sentido 

complexo, retoma a ideia dos setes saberes para a educação do futuro (Morin, 2002a) e 

esclarece os saberes ignorados que deveriam formar parte da formação humana na escola 

(Morin, 2002a:15).  

O Saber para as estagiárias foi o momento de construção e de desconstrução de 

conhecimento. Isso se deu porque, logo ao início de nossas discussões a respeito da 

Complexidade, surgiu a questão sobre o que seria esse saber. A partir da citação de Morin, ao 

se referir a Kleist (2002a:4), ficou entendido que o saber não torna o homem melhor, nem 

mais feliz, pois ele não é capaz de compreender a coerência de tudo. Esse estranhamento se 

deu ao reconhecer que, muitas vezes, os conhecimentos são parcelados, não se sabe como 

religar saberes separados e dispersos. A estagiária Ana comenta em um dos seus registros 

textuais que:  

Esta Complexidade é o elemento que une as partes ao todo, Cada vez mais, o 

contexto dos problemas é ignorado, pois o saber especializado só enxerga de 

forma fragmentada (EXC 17 – Encontro com a Complexidade – estagiária 

Ana). 
 

Ainda, a estagiária Ana resgata as leituras feitas no minicurso e retoma a ideia de que 

a Complexidade pode dar um rumo à união de saberes, como está escrito no seguinte excerto:  

O autor mostra que, cada vez mais, o saber é fragmentado, enquanto os 

problemas são globais, planetários, etc. Com este recorte dos saberes, a 

hiperespecialização não permite enxergar a totalidade nem mesmo o 

essencial (EXC 18 – Encontro com a Complexidade – estagiária Ana).  

 

Por outro lado, a estagiária Bia mostra que a fragmentação precisa de uma ação em 

que sejam envolvidas algumas partes como o Estado e a Família, e assim esferas públicas  

O maior desafio dos nossos tempos ou era denominada por muitos como 

contemporânea ou pós-moderna, na verdade não importa o rótulo e sim o 

que devemos tomar de ação imediata quanto à educação é que haja uma 

reconstrução no processo ensino-aprendizagem. 

No entanto esta reconstrução só poderá ser feita e ter o sucesso esperado 

se houver a colaboração do Estado e família, conforme já disposto em 

nossa lei maior, além de outros requisitos importantíssimos para este 

processo. (EXC 19 – Encontro com a Complexidade – estagiária Bia) 
 

 Entendo que no excerto acima, a Bia parte da concepção de envolver partes e todo, 

como a não fragmentação dos envolvidos na reforma escolar, houve uma discussão sobre a 
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necessidade de se olhar para as disciplinas do curso de Letras, o que levou ao pensamento 

sobre a potencialidade de ligar e religar saberes e vivências. As estagiárias levantaram 

questões importantes para a discussão, tais como: de que forma é possível ligar todas as 

disciplinas que foram estudadas até o momento? Eu respondia que não existia uma receita 

pronta, pois o próprio Morin havia comentado, em diversas obras (2005, 2009, 2010, 2011), 

que a Complexidade não era uma solução. Era necessário retornar às problematizações que 

ele havia apontado como os sete saberes para a educação do futuro e pensar como essas 

ligações poderiam ser feitas, sem se fragmentar conhecimentos. O aluno está num mundo em 

que a formação exige que prontidão para ―responder às necessidades e exigências do mercado 

de trabalho‖ (Freire, M. e Leffa,  2013:76), para o mundo. Nesse sentido, as estagiárias 

voltavam aos encontros de planejamento (desenho) do curso com mais dúvidas sobre como 

poderiam ligar as aulas. Chegamos, pois, à conclusão de que as aulas seriam topicalizadas e, 

não, numeradas: cada aula teria o nome de um país da América Latina. Assim, as estagiárias 

poderiam conversar com os alunos e expor a lista de países que foram escolhidos para os dez 

encontros, pedindo que eles escolhessem um país para, dessa forma, serem abordados 

assuntos relacionados à cultura, gramática, texto, fala e língua.  

 A ideia de fragmentação despertou, também, nas estagiárias, uma visão da realidade 

escolar, reconhecendo que o professor não é dono da totalidade do saber, que ele não sabe 

tudo, que o homem nunca chegaria ao conhecimento do todo e sim a pequenas partes que 

podem compor um todo – daí a necessidade de articulação de conhecimentos nas aulas. As 

estagiárias Ana e Cláudia acreditam que esse distanciamento de saberes quebra a articulação 

de conhecimentos e comenta:  

Os saberes se distanciam ao invés de se articularem, e a incapacidade de 

contextualizar, uma visão mais abrangente da realidade (EXC 20 – Encontro 

com a Complexidade – estagiária Ana). 
 

Para Cláudia, os saberes estão na criação de uma consciência que leve à compreensão 

e não à separação de conhecimentos:   

Morin afirma que deve se alertar os jovens para aprenderem a conviver 

com suas ideias, pois, estas são alimentadas, o que, às vezes, nos levam a 

tomar atitudes irracionais. Mostrar este papel mediador das ideias, evitando 

que sejam tomadas como reais. Para o autor mobilizar as ciências e 

disciplinas é fundamental para enfrentar as incertezas tanto físicas quanto 

biológicas. Conhecer e pensar sobre algo não é chegar a uma verdade 

absoluta, mas dialogar com a incerteza. (EXC 21 – Encontro com a 

Complexidade – estagiária Cláudia).  

 

Neste excerto, a Cláudia retoma um ponto importante que surgiu em nossos encontros: 

mediar ideias para não ser um professor que seja o dono absoluto do saber, da verdade, do 
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conhecimento. Em minha interpretação, compreendo que aquela que, mediando, está disposta 

a enfrentar incertezas sem posicionar-se como o professor que sabe tudo. Aliás, nos primeiros 

encontros com a Complexidade, as estagiárias perceberam que havia um desafio (além do 

desafio de enfrentarem a sala de aula): religar conhecimento para promover uma reforma nos 

alunos que participariam das aulas de espanhol. O conhecimento linguístico dessas estagiárias 

cresceu porque sempre deixei claro que não deveriam ter medo por não conhecerem a 

totalidade da língua espanhola, como língua estrangeira. Deixei claro que o professor que 

está em constante aprendizagem faz com que os seus alunos também estejam sempre em 

constante aprendizagem. Dessa forma, é possível religar e ligar a língua espanhola, pois não 

se trata de dizer que os alunos sairão fluentes em língua espanhola (com 20 horas de aula), 

mas que conhecerão uma parte de um todo, de um sistema linguístico chamado espanhol. As 

estagiárias, nesse sentido, tinham a tarefa de fazer com que os alunos entendessem que:  

que o importante não é acumular informações, é fazer uso de forma 

organizada dos saberes. Deve-se estimular a inteligência geral, ou seja, 

aquela que favorece a capacidade de tratar problemas aliada à dúvida. 

Também, acrescenta-se a lógica, a dedução e a argumentação (EXC 22 – 

Encontro com a Complexidade - estagiária Ana).    

 

Com essa percepção, de não acumular informações e reorganizar saberes, as 

estagiárias voltavam às discussões de repensar na reforma e de buscar colocar a 

Complexidade como uma solução total para essa reforma. Percebo que a totalidade, como 

sub-subtema de fragmentação, me faz olhar a partir de dois significados diferentes do 

subtema: ao mesmo tempo em que as estagiárias afirmavam que não era necessário saber o 

totalidade da língua, queriam que essa mesma totalidade fosse uma solução para uma 

reforma da/na escola. Esta segunda interpretação está fundamentada nos seguintes excertos: 

Há de se dizer que uma reforma no próprio pensamento deve ser feita 

além do sistema que envolve todo o processo. 

Tudo isso chega mesmo a confundir de onde começaria esta reforma se de 

dentro pra fora ou de fora pra dentro, ou seja, a transformação deveria 

iniciar-se na escola, no sistema educacional e envolver a sociedade e todo o 

contexto que a envolve ou seria o início na sociedade e depois no sistema 

educacional? (EXC 23 – Encontro com a Complexidade – estagiária Bia). 

 

A estagiária Cláudia chama a atenção para essa unificação, a não separação do todo:  

as relações entre culturas, o que suscitará uma nova cultura geral, mais rica 

que a antiga e capaz de analisar os problemas fundamentais da humanidade 

contemporânea. A reforma do pensamento gera um pensamento que 

liga e enfrenta a incerteza. Ligando a explicação à compreensão, em 

todos os fenômenos (EXC 24 – Encontro com a Complexidade – estagiária 

Cláudia) 
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 Não posso afirmar, entendendo os destaques nos excertos acima, que isso seja reflexo 

de constantes dúvidas que as estagiárias levantavam e que pairavam em seus pensamentos, 

mas é importante mencionar que elas estavam tendo um momento de reflexão em que os 

opostos (Morin) dialogavam em suas mentes: vale a pena ligar a totalidade ou jamais 

alçaremos a totalidade no ensino-aprendizagem? Questionavam-se as estagiárias. A mesma 

estagiária Bia escreve que, a partir da Complexidade, para realizar uma reforma, devem ser 

consideras algumas questões, tais como:  

A grande valia da Complexidade e construir conhecimentos e retornar os 

conceitos, regras e tudo mais que diz respeito ao ensino-aprendizagem, 

tornando-os significativos. Como começar? Deve haver todo um 

planejamento interno e externo no sistema educacional cultural e 

histórico do nosso país, mas o fato é que deve começar já. (EXC 25 – 

Encontro com a Complexidade – estagiária Bia). 
 

 Com este excerto, a Bia retoma as discussões que tivemos, após o minicurso de 

Complexidade, conversamos que, de fato, este é em um momento de saberes parcelados não 

devemos esperar uma mudança tão radical – já. Isso porque podemos começar com uma 

reforma interna e religar os saberes fragmentados, que se opõem a um mundo tecido junto 

(Morin, 2002a:73). Mas, esse momento de aprendizagem só se dará quando o aluno esteja em 

constante reflexão. Esse processo reflexivo poderia levar o aluno a observar e se observar para 

mudar a sua forma de conhecer o mundo. Uma das estagiárias revela isso em um excerto:  

 

... a literatura, poesia entre outros, poderiam ser escolas da compreensão. Pois é a 

partir da compreensão que é possível combater o ódio e a exclusão, é preciso 

incentivar um aprendizado que leve a auto-observação. (EXC 26 – Encontro 

com a Complexidade – estagiária Bia). 
 

 Com essa observação, posso entender que a Bia continuava, em sua formação, a 

repensar como a Complexidade poderia fazer com que o aluno – e ela mesma – pudesse ver a 

língua não como um processo de ensino terminado, não como um aluno que se formou em 

espanhol e, sim, um aluno que está em constante formação, ou seja, um processo que está em 

constante reforma:   

A reforma do pensamento gera um pensamento que liga e enfrenta a 

incerteza. Ligando a explicação à compreensão, em todos os fenômeno 

observação (EXC 27 – Encontro com a Complexidade – estagiária Bia). 
 

Dessa forma, entendo que, com o excerto apresentado, a estagiária Bia consegui 

compreender o que significava religar saberes sem fragmentá-los e que, na aula de língua 

espanhola, por exemplo, não haverá o conhecimento do todo, mas sim de partes que podem 
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levar a um todo – se a construção de conhecimentos for feita com o planejamento de aulas 

que problematizem esses saberes.   

Após interpretar esse três temas e subtemas, percebo que existe uma relação profunda 

entre eles. Essa relação na interpretação pode ser justificada pela afirmação de Ricoeur 

(2000), que aponta que esse ―estar junto, enquanto condição existencial da possibilidade de 

qualquer estrutura dialógica do discurso, emerge como um modo de ultrapassar ou de superar 

a solidão fundamental de cada ser humano.‖ (p. 27). Nesse sentido, posso representar esse 

ciclo de validação com a seguinte representação, em que vejo todos os temas e subtemas 

estabelecendo relações com os três textos das estagiárias:   

 

 

 
Figura 11 - Temas e subtemas - Textos A 

(Fonte: autoral) 

 

Assim, posso encerrar este primeiro ciclo de interpretação, considerando que as 

estagiárias expressaram, em registros textuais, ―relações com o mundo‖ (Ricouer, 2002:35) e 

experiências vivenciadas. Como mencionei ao início desta secção: não era o meu interesse 

fazer um checklist para buscar quantificar os conhecimentos de Complexidade que foram 
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absorvidos pelas estagiárias. O meu interesse era buscar interpretar de que forma a 

Complexidade poderia dar subsídios para repensar as aulas e o curso que iria ser desenhado 

por elas e por mim. 

A seguir, apresento os temas e subtemas que emergem da interpretação do segundo 

registro textual, denominado: Aula Complexa de Língua Espanhola.   

3.2.2 Reencontrando sentidos e relações na Auto-heteroecoformação – textos B 

Considero que os temas e subtemas que emergiram da interpretação dos registros 

textuais, denominado Aula Complexa de Língua Espanhola são Desafio, preparação, tessitura 

e relação. Os subtemas e sub-subtemas encontram-se descritos e interpretados no decorrer do 

texto. 

Em relação aos temas e subtemas que emergem da interpretação dos registros textuais, 

considero oportuno destacar que os textos representam o momento de experiência vivenciado 

pelas estagiárias ao desenhar uma aula de língua espanhola, tendo a Complexidade como 

premissa fundamental de ação. Solicitei este texto no intuito de escrever o que significava 

para as estagiárias articular a Complexidade com o ensino de língua. Não pretendo, com esse 

registro textual, verificar e avaliar se as participantes desta pesquisa sabem atrelar a 

Complexidade ao ensino de uma língua estrangeira – espanhol, neste caso, mesmo porque não 

foi adotada uma teoria de ensino de línguas estrangeiras e porque o foco desta pesquisa é o 

olhar para o aluno formando e formador, professor e aluno (de graduação) que constrói 

conhecimentos linguísticos com outros alunos (os alunos da Escola Técnica). Leffa (2006:32), 

no sentido de não abordar só uma teoria de ensino de língua estrangeira nas aulas de línguas, 

adverte que  

o que se precisa, portanto, para explicar o processo de aprendizagem de uma 

língua estrangeira não é de mais uma teoria, com seus fiéis seguidores; o que 

se precisa é de um sistema tronco, capaz de dar origem a diferentes teorias. 

Esse sistema deve ser suficientemente amplo para que possa abarcar todos os 

aspectos envolvidos na aprendizagem de uma língua, incluindo a unificação 

de todas as dicotomias. 

 

  Neste sentido, no curso proposto pelas estagiárias, procurei que elas estabelecessem 

relações de construção de significados linguísticos como momentos de problematização de 

situações de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira (Almeida e Carvalho, 2013:70) 

para repensar significados na construção linguística nas aulas de Espanhol. Longe de colocar 

a Complexidade como esse tronco que Leffa (2006:32) propõe, a Complexidade permitiu que 

as estagiárias do curso de graduação resgatassem as suas experiências e vivências em sala de 
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aula, seja aulas em institutos de línguas ou aulas na escola regular, para propor uma 

construção de sentido em uma aula Complexa de espanhol.  

A seguir, apresento o primeiro tema e subtema que emergem dos registros textuais.  

 

3.2.2.1 Desafio 

 

 Desafio é o primeiro tema que emerge após a tematização, conforme os procedimentos 

da AHFC (Freire, M. 2010 e 2012), e a interpretação dos temas dos textos em que as 

estagiárias registraram as suas impressões sobre o que havia significado, para elas, formular 

uma aula em que a Complexidade estivesse norteando a construção linguística em espanhol. 

Por isso, represento o tema e os subtemas que emergiram dos registros textuais com a 

seguinte Figura:  

  

Figura 12 – Desafios, mudanças e incertezas 

 (Fonte: autoral) 

 

Esse primeiro tema me faz lembrar algumas das muitas conversas que tive com as 

estagiárias, em que o que significado de ser fluente em espanhol ou em algum outro idioma 

era discutido. A problematização desse assunto teve como ponto de partida as conversas em 

sala de aula com elas, que, em alguns momentos, apontavam o medo de ir para a sala de aula 

sem ter o domínio total da língua espanhola. Esta referência, com certeza, se dava por eu ser 
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um professor que nasceu em um país de língua espanhola. Contudo, para conduzir essa 

conversa, sempre me coloquei como um ser que é parte de um sistema linguístico, estando em 

formação constante, sempre aprendendo no mundo do espanhol. Esse medo veio, também, de 

falas validadas do senso comum que identificam os professores nativos como os melhores 

professores de língua estrangeira, os que podem ensinar mais. Eu questionei se os professores 

nativos que atuam em muitos institutos de línguas possuem uma formação docente que os 

leve a pensar em relacionar conhecimentos, em formar o humano para o mundo, em sua 

própria formação intelectual. Com isso, fiz com que as estagiárias considerassem que a 

própria língua portuguesa é um sistema, assim como todas as línguas são sistemas, não 

podendo compreender as línguas como um processo acabado e fechado. Morin, nesse sentido, 

considera que  

o conceito de sistema não é uma receita, um vagão que nos arrasta para o 

conhecimento. Não oferece nenhuma segurança. Temos de cavalgá-lo, 

corrigi-lo, guiá-lo. É uma noção-piloto, mas com a condição de ser pilotada 

(Morin, 1977:135).  

 

Com isso, mostrei para as estagiárias que são os homens que movimentam a língua e 

que não é necessário ser um nativo da língua para ser um bom professor. Esse foi o primeiro 

desafio nas reuniões: fazer com que as estagiárias se sentissem seres vivos em um sistema em 

que o comportamento humano é determinado com base nas referências internas que emergem 

na vida social. Para pensar na aula Complexa de espanhol, pedi que as estagiárias retomassem 

as suas experiências em sala de aula e, a partir daí, reestruturassem uma aula. A estagiária 

Ana comenta em um dos excertos que:    

Elaborar uma aula complexa foi um grande desafio tanto no processo de 

desenvolvimento como de execução. O grupo [eu e as estagiárias
32

] 

começou debatendo sobre como eram as aulas na época do ensino médio. 

Chegamos à conclusão de que deveríamos estar atentos para a criação da 

aula, não cair no mesmo modelo que estávamos acostumados a receber 

(EXC 28  – Aula Complexa de Língua Espanhola – estagiária  Ana). 

 

 

Com esse excerto, a Ana retoma a perspectiva da Complexidade que não é negar o que 

já existe ou, na compreensão de algumas pessoas, um vale-tudo. Ele, na minha interpretação, 

divisou a Complexidade como um desafio para ser entendido, tendo em vista que ―o grande 

problema, pois, é encontrar a difícil via da inter-articulação entre as ciências‖ (Morin, 

2003b:113). Essa articulação é a que promove uma mudança para a escola e no ensino de uma 

língua estrangeira. Enfatizei, para as estagiárias, que a Complexidade supõe que o professor 
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deva articular saberes, não se limitando à sua área de atuação, devendo sobrepor-se ao senso 

comum: eu sou professor de espanhol, não entendo de catástrofes naturais, por exemplo. Isso 

é necessário porque o professor de língua – seja espanhola ou outra língua, ao encontrar essa 

articulação entre a língua e seu contexto, a sua sociedade local, a cultura dos muitos países 

que falam espanhol, busca entender esses povos, partindo da sua cultural local. Nesse sentido, 

Almeida e Carvalho (2003:59) apontam para uma contextualização que permita uma 

mudança na construção de saberes, tendo a Complexidade como orientação na elaboração de 

uma aula.  A estagiária Bia deixa claro que é necessário mudar essa visão fragmentada que 

temos do ensino:   

Morin trouxe novas perspectivas para as nossas aulas. Ao planejar as 

aulas, percebi que é necessário repensar o ensino. Não podemos mais 

fragmentar, ensinar em partes. Se eu ensino língua estrangeira, somente isto 

será apresentado? (EXC 29  – Aula Complexa de Língua Espanhola – 

estagiária  Bia). 

 

 A pergunta que encerra esse excerto, de fato, corrobora a visão que foi problematizada 

nos encontros: só ensinar língua espanhola e mais nada... isso é possível? Para poder 

responder à questão, foi necessário voltar ao nosso texto-base, La cabeza bien puesta: 

repensar la reforma, reformar el pensamiento (2002b), e discutir o seguinte trecho do livro:   

Escolas da descoberta de si, em que o adolescente pode reconhecer sua vida 

subjetiva na dos personagens de romances ou filmes. Pode descobrir a 

manifestação de suas aspirações, seus problemas, suas verdades, não só nos 

livros de idéias, mas também, e às vezes mais profundamente, em um poema 

ou um romance. Livros constituem ―experiências de verdade‖, quando nos 

desvendam e configuram uma verdade ignorada, escondida, profunda, 

informe, que trazemos em nós, o  que nos proporciona o duplo encantamento 

da descoberta de nossa verdade na descoberta de uma verdade exterior a nós 

(Morin, 2003:48) 

 

Partindo desse trecho, perceberam que o professor de língua espanhola, em uma aula 

de espanhol, não ensina (ou não deveria ensinar) somente recursos linguísticos. O professor 

poderia ensinar que ler é um momento de relação com as experiências de vida e que, ao 

assistir a um filme, eu coloco nas personagens os meus delírios e desejos; em suma, o aluno 

precisa descobrir o encantamento pela aula de língua espanhola. Foi neste momento que as 

estagiárias se depararam com o desafio de não perpetuar o mesmo modelo pelo qual haviam 

passado em experiências de aulas de espanhol como língua estrangeira, mas propor uma aula 

que estabelecesse correlações com outras disciplinas, conhecimentos, mudança de abordagem, 

sem ter aquela repetição mecânica de palavras. Neste sentido, a estagiária Cláudia comenta o 

desafio da seguinte forma:  
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A aula de língua complexa é um pouco complicada para pensar. Acredito 

que se pensarmos muito e quisermos fazer algo certinho não chegaremos à 

Complexidade. Foi um desafio para nós, pensar em objetivos e temas e 

não em tópicos e diálogos para ensinar espanhol (EXC 30  – Aula 

Complexa de Língua Espanhola – estagiária Cláudia). 

 

 Acredito que a fala da estagiária Cláudia sobre essa questão – pensar muito e querer 

fazer algo certinho – esteja relacionada a um planejamento fechado, ainda ao resquício 

cartesiano de querer controlar a aula, em que se procura a totalidade dos saberes, em que se 

procura a aula perfeita que dê conta de todas as dúvidas dos alunos. Esse olhar fracionado se 

opõe ao operador hologramático, que explica que as nossas culturas  

 

sofrem de uma hiperespecialização no trabalho. Isso quer dizer que não 

podemos mais considerar um sistema complexo segundo a alternativa do 

reducionismo (que quer compreender o todo partindo só das qualidades das 

partes) ou do ―holismo‖, que não é menos simplificador e que negligencia as 

partes para compreender o todo (Morin, 2005:181) 

 

  No planejamento das aulas, eu, como professor e orientador do estágio, comentava que 

era necessário entender que o professor não sabe tudo e que nunca se pode ter a pretensão de 

dizer que se tem um conhecimento total da língua. É possível conhecer algumas partes da 

língua espanhola, não toda a língua, pois ela é um sistema vivo, aberto, em constante 

construção. Eu mesmo, como professor e nativo da língua espanhola, lembrava alguns casos 

de viagens em que reconstruí sentidos e significados na língua espanhola. Por exemplo, em 

muitos livros paradidáticos de espanhol aparece a lição que aborda uma situação em um 

restaurante: pedir comida, escolher as opções no cardápio, pagar, etc. Entretanto, só entendi 

esta lição quando estive na Espanha e pedi: de primero quiero esto, de segundo esto
33

. Até 

esse momento achava que tudo viria junto, mas não foi assim: primeiro veio a entrada e, 

quando terminei de comer a salada, trouxeram-me o segundo prato. Isso é diferente no 

México, meu país de origem, já que não existe essa ordem de serviço tão regrada como na 

Espanha. Dessa forma, mostrei que mesmo eu, falando espanhol fluentemente, me aventurei 

ao incerto e que as estagiárias poderiam fazer de conta que realizariam uma viagem 

imaginaria em que a incerteza deveria ajudar na organização de uma aula que exige um 

desafio. Foi nesse sentido, também, que elas escolheram usar tópicos e assuntos para orientar 

as aulas centradas em nome de países de língua espanhola ao invés de numerá-las (Aula 1, 

Aula 2, e assim sucessivamente) Partindo dos países, as estagiárias buscavam entender o que 
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 Como primeiro prato desejo isso, como segundo prato isso (tradução do autor). 
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os alunos estavam precisando relacionar com a língua espanhola para poder ajudá-los a fazer 

conexões entre os conhecimentos linguísticos e o que haviam pesquisado sobre o país. Isso 

me faz lembrar a advertência de Paulo Freire (2013:16): ―quando o homem compreende a sua 

realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções‖. Nesse 

sentido, a estagiária Ana apresenta um pouco do que foi construir uma aula Complexa de 

espanhol:  

Durante o desenvolvimento da aula, ficávamos atentos para não criar uma aula 

focada apenas nos conteúdos. A proposta foi pensar no conteúdo 

estabelecendo relações com outros saberes (EXC 31 – Aula Complexa de Língua 

Espanhola – estagiária Ana).  

 

A Ana, conforme a minha interpretação, retoma a perspectiva de não pretender criar 

um manual de elaboração de uma aula, percebo o cuidado que as estagiárias tiveram, neste 

momento de estágio e de prática docente, para que o operador dialógico, recursivo e 

hologramático, estivessem presentes nas ações docentes. Essa relação com outros saberes a 

interpreto como um momento de incerteza. As estagiárias relatavam certo medo de entrar em 

uma sala de aula, de ter alunos que poderiam fazer perguntas que ela não poderiam responder 

e de relacionar conteúdos com disciplinas. Considero, de fato, que o momento de reflexão e 

encontro após as aulas fez com que elas perdessem esse medo. Pedi que pensassem sobre o 

que Morin (2005) queria ao dizer que ―o pensamento complexo tenta dar conta daquilo que os 

tipos de pensamento mutilante se desfaz, excluindo o que eu chamo de simplificadores e por 

isso ele luta, não contra a incompletude, mas contra a mutilação‖ (p. 176). Esse trecho de 

Morin incentivava as conversa em busca de um caminho para dar continuidade ao desenho 

das aulas. As estagiárias iam perdendo o medo e incerteza que tinham ao início das aulas; 

foram ficando mais confiantes, vencendo os desafios e propondo mudanças como pode ser 

visto nos excertos das estagiárias Cláudia e Ana. Elas apresentam uma ideia de mudança na 

aula, revendo constantemente o que seria construído e relacionando a Complexidade com o 

ensino de espanhol:   

A escola, em sua individualidade, representa a sociedade, logo como existe a 

relação escola e sociedade, a sociedade também necessita de mudanças. Por isso 

vemos a necessidade de uma escola complexa, de aulas mais complexas, o aluno 

parece que participa mais.  

Em nossa aula pensamos também que devemos ter muitas mudanças, já que todas 

essas mudanças vão fazer um ensino que precisa ser regenerado. Ressaltando 

que será uma minoria de educadores que sabem queiram fazer isso (EXC 32 – Aula 

Complexa de Língua Espanhola – estagiária Cláudia). 
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O fato de iniciarmos a aula com a atividade foi motivo de discussão positiva entre 

o grupo. Chegamos à conclusão de que seria uma forma de causar espanto, 

pegar o aluno desprevenido e assim construir conhecimentos linguísticos (EXC 

33 – Aula Complexa de Língua Espanhola – estagiária Ana) 

 

 Com os dois excertos, as estagiárias apresentam a ideia de trazer um desafio para que 

a incerteza em sala de aula não seja um medo e, sim, um aliado. Para construir ações 

diferentes de outras aulas de idiomas, na aula de espanhol Complexa, foi necessário partir de 

uma afirmação de Morin (2005:181) em que o autor destaca que ―desde o nascimento, a 

família nos ensina a linguagem, os primeiros ritos e as primeiras necessidades sociais, 

começando pela higiene e pelo bom-dia‖. Dessa forma, no modelo de família os primeiros 

significados sociais são construídos. No entanto, numa visão de aula Complexa de Espanhol, 

é necessário um olhar mais atento para esses alunos e como eles foram construindo e 

reconstruindo significados, uma vez que a família, pelo menos as famílias dos alunos da 

Escola Técnica, está sofrendo mudanças em suas estruturas, configurações, crenças, etc. As 

relações entre o sujeito, o humano e o ambiente foram consideradas no desenho do curso para 

poder trabalhar sob a perspectiva da Auto-heteroecoformação (Freire, M. e Leffa, 2013) e 

poder olhar, de forma circular, para as relações que se estabelecem entre a sociedade, a escola, 

o indivíduo e os colegas em sala de aula. Isso permitiu que as estagiárias tivessem um olhar 

diferenciado para o aluno que tomava uma condução de quase uma hora e chegava até a IES, 

contente porque iria ter aula de espanhol, ou mesmo entender que o aluno não teve dinheiro 

para recarregar o bilhete de transporte e, portanto, não pôde estar presente na aula. A relação 

com a família, neste estudo, se tornou não uma relação comercial e, sim, de comunicação (até 

porque os alunos da Escola Técnica tinham entre 13 e 16 anos e os responsáveis autorizaram a 

ida deles até a IES), permitindo que as estagiárias pudessem entender que o professor de 

língua também pode estabelecer outras relações com os conteúdos – não só com os conteúdos 

de língua espanhola (neste estudo). As estagiárias, ao prepararem a aula Complexa de língua 

espanhola, pensaram e relacionaram conteúdos não só de língua e literatura; pensaram em 

explorar, na aula, todas as ―qualidades e possibilidades através das obras dos escritores e 

poetas‖ (Morin, 2003:48), permitindo que ―o adolescente – que se apropria dessas riquezas – 

possa expressar-se plenamente em suas relações com o outro‖ (Morin, 2003:48).  

 Nesse sentido, lembro que, nas discussões com as estagiárias, ao pensar em 

Complexidade e no desenho de aula, elas comentavam que era muito mais fácil pegar uma 

apostila e seguir tudo o que estava lá e que elas, retomando as experiências de sala de aula de 

línguas, não lembravam haver tido um contato mais direto com os professores – pareciam ser 

um número a mais em sala de aula. Eu resgatei, assim, a ideia de termos uma grande 
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preocupação na escola: os modelos de ensino, que, muitas vezes, usam um sistema de 

apostilas. Destaco, então, um trecho em que a estagiária Cláudia apresentou como um dos 

desafios do professor:   

O grande desafio está na própria escola que é fechada, não aceita mudanças 

pela forma burocrática que tem, além disso, muitos professores também não 

mudam, seguem a forma como acham ser a certa, não enxergando que é 

preciso mudar (EXC 34 – Aula Complexa de Língua Espanhola – estagiária 

Cláudia). 
 

As mudanças na escola e no ensino, apontada pela Cláudia, ao desenhar uma Aula 

Complexa de língua espanhola mostra que ela – e suas colegas - repensaram que ―a dimensão 

da concepção ternária de formação (ação, sujeito, objeto e relações)‖ (Freire, M. e Leffa, 

2013: 74) faz sentido na prática. Ao refletirem (nos encontros) sobre os modelos fechados e 

apostilados, foi possível entender que a Complexidade, nessa aula de espanhol e como 

processo de formação, no estágio  

exige mudanças profundas no que se refere à visão de mundo, de homem, de 

tempo, de espaço, entre outras. Essa mudança afeta, especialmente, a 

educação, a escola e os processos de aprendizagem. Neste contexto, as 

universidades precisam ultrapassar o paradigma conservador newtoniano-

cartesiano que caracterizou uma prática baseada na transmissão e na 

repetição (Andreoli, Behrens e Torres, 2012:181). 
 

 Nos diversos encontros com as estagiárias, a discussão abordava o tema da promoção 

dessa mudança em sala de aula e como era possível ultrapassar paradigmas. Mencionei que o 

fato de trazer essa problematização aos encontros e de ir para as aulas e voltar com algumas 

dúvidas já era um desafio que visava à mudança. Constantemente, eram refeitas leituras 

sobre a Complexidade, procurando encontrar alguma reflexão que promovesse o 

entendimento de como desenhar uma aula Complexa de língua espanhola. É importante a 

lembrança de que não se procurava, no livro de referência para as discussões [La cabeza bien 

puesta: repensar la reforma, reformar el pensamiento (Morin, 2002b)], a receita completa 

que desse uma resposta. Nessas reuniões sobre a aula, as conversas eram pautadas sobre o 

modo de agir diante de uma pergunta para a qual não havia resposta ou quando os alunos 

queriam saber algo que não estava nos objetivos do desenho da aula. Algumas reflexões 

aparecem nos excertos das estagiárias que mostram que o desafio da mudança pode ser 

possível, trabalhando nessa incerteza, uma vez que não se tem a certeza total dos 

conhecimentos e nem do controle da aula. Nesse sentido a estagiária Bia comenta:  

Penso que dar uma aula ―complexa‖ de espanhol é pensar que a reforma do 

ensino deve então, levar à reforma do pensamento e vice versa (EXC 35– 

Aula Complexa de Língua Espanhola – estagiária Bia). 
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  Noutro momento, ainda, a mesma estagiária comenta que:  

 

O professor deve ser um desafiador, conforme propõe Paulo Freire, e não 

um repetidor de frases inertes (EXC 36 – Aula Complexa de Língua 

Espanhola – estagiária Bia). 

 
 

Com o excerto anterior, é possível observar que as estagiárias pensavam, ao desenhar 

as aulas, que deveriam deixar de lado esses modelos de repetição que acontecem em muitas 

aulas de língua espanhola, como se alguém tivesse aprendido – em sua família, nos primeiros 

contatos com a língua materna – repetindo oito vezes a mesma palavra até memorizar um 

vocábulo. Não é essa forma de aprender língua, repetindo por repetir; a língua deve estar 

relacionada a uma sociedade falante. Leffa (2006:38) estabelece relações entre a língua e a 

sociedade, afirmando que ―como indivíduo, participo da sociedade através da língua que falo, 

dos valores que prego, da cultura que demonstro; mas tudo isso não nasceu de mim por 

geração espontânea; foi colocado lá dentro pela sociedade‖.  

 Assim, as estagiárias desenhavam aulas, relacionando momentos sociais daquela 

época, na perspectiva de ultrapassar um livro paradidático (que, muitas vezes, fica obsoleto 

culturalmente) e materiais apostilados engessados, e de promover relações entre sociedade, 

língua, conteúdo e conteúdos. A estagiária Ana comenta o que é necessário:  

deveríamos estar atentas à criação da aula, não cair no mesmo modelo que 

estávamos acostumados a receber e mostrar ao aluno a importância da 

língua, mostrar as relações que eles podem estabelecer no seu próprio 

mundo (EXC 37 – Aula Complexa de Língua Espanhola – estagiária Ana).  
 

 

 No excerto acima, percebo que os medos manifestados pelas estagiárias, ao início das 

aulas foram sendo trabalhados, mostrando que a incerteza pode provocar questionamentos, 

dúvidas e promover novas ações para solucionar eventuais problemas em sala de aula e que 

elas devem estar sempre atentas. Entendo esse estar atentas como uma reflexão constante que 

possa possibilitar o repensar e pensar a aula.  

 É isso que Morin chama de recursividade: ―um circuito gerador em que os produtos e 

os efeitos são, eles mesmos, produtores e causadores daquilo que os produz‖ (Morin, 

2003:87). Ao se questionar como os alunos podem estabelecer relações com a língua e a 

sociedade, as estagiárias perguntaram para os alunos da Escola Técnica que assuntos 

poderiam ser discutidos em espanhol – ou mesmo para produções textuais em língua 

espanhola. Um dos tópicos que os alunos citaram era uma questão política daquele momento, 

em que se discutia o chamado Mensalão. Destaco que a escolha de assuntos não teve como 

fundamento esgotar todas as possibilidades de discussão ou, até mesmo, escrever redações 
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extensas. Os alunos criavam frases – com a ajuda do professor, dos colegas e da internet – que 

depois deveriam explicar. A experiência foi muito animadora para as estagiárias, já que a 

orientação dada para os alunos do curso de espanhol permitiu com que elas se apropriassem 

de uma estratégia de construção textual e que fizesse sentido na aplicação, na prática docente. 

A estagiária Bia escreve sobre essa experiência:  

 

Através do tema ―Mensalão‖ com a aplicabilidade das três faces que um 

texto possui, buscamos demonstrar que tanto as partes são importantes - 

como a estrutura do texto (forma), sua expressão (linguagem) e o 

conhecimento de mundo (ideias) que a pessoa tem - como o todo (EXC 38 – 

Aula Complexa de Língua Espanhola – estagiária Bia). 

 

 No excerto apresentado, percebo que a estagiária retoma um trabalho feito em 

conjunto e construído com um assunto que não é só uma questão de teoria textual; ela aponta 

para uma das formas de conhecer os fatos locais e ampliar esse conhecimentos, usando a 

língua como forma de consciência social e de cidadania. Nesse sentido, Petraglia (2008a:20) 

afirma que é necessário despertar o  

 

direito à cidadania e os deveres de cidadão é função de toda organização de 

aprendizagem e de todas as linguagens educacionais, quer sejam artísticas, 

míticas, racionais ou empíricas. Esse é papel de uma educação complexa, 

ética e solidária, que leva em consideração a urgência de uma reforma de 

pensamento para a religação dos saberes (Petraglia, 2008a:20). 
 

Petraglia, dessa forma, chama a atenção para a religação de saberes que também pode 

acontecer numa sala de aula de línguas, em que não sejam limitados os conhecimentos 

linguísticos a simples repetições e/ou a livros e apostilas. Acredito que a aula Complexa de 

língua espanhola, como um desafio para as estagiárias, tenha trazido uma perspectiva de 

mudança, olhando para a incerteza que o professor tem em sua atuação. A estagiária Cláudia 

comentou que    

A aula de língua complexa de espanhol é um pouco complicada para pensar. 

Acredito que se pensarmos muitos e querermos fazer algo certinho não 

chegaremos à Complexidade. Foi um desafio para nós, pensar em 

objetivos e temas e não em tópicos e diálogos para ensinar espanhol 
(EXC 39 – Aula Complexa de Língua Espanhola – estagiária Cláudia). 

 

 

 Vejo, nesse excerto, um momento de preocupação, resultado de uma conversa sobre a 

sociedade e sobre a forma pela qual as escolas veem o ensino de línguas. Em algumas 

instituições, ainda, prevalece a ideia de que os nativos da língua são os melhores professores, 

porque cresceram falando espanhol. Em se tratando da escola regular, alguns professores 
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permanecem com a ideia de ensinar língua e cultura de outros países, mas não ensinam o 

aluno a como usar a língua estrangeira em sua própria cultura. Por exemplo, ao falar do 

Mensalão, os alunos tiveram de procurar explicar em espanhol o que era, uma vez que não há 

tradução para essa situação política. Considero ser isso uma visão ampla do ensino de língua: 

não reduzir o ensino da língua para ser usada no exterior. A língua pode ser usada, também, 

no próprio país, na própria cultura, na própria sociedade local.  

A seguir, apresento o segundo tema que emerge da interpretação dos terceiros textos.        

 

 

3.2.2.2 Preparação 

 

 Preparação é o segundo tema que emerge da minha interpretação dos textos Aula 

Complexa de língua espanhola. Como subtema desse tema aparece a autocrítica. O tema e o 

subtema estão representados pela seguinte figura:   

 

 
Figura 13 – Preparação e autocrítica  

(Fonte: autoral) 

 

Nas reuniões que antecederam a entrada das estagiárias em sala de aula, foi discutida a 

necessidade de ter uma postura diferente em sala de aula, no sentido de entender o aluno, de 

poder ajudar esse discente e de desenhar um curso que pudesse ajudar não só na construção de 

recursos linguísticos como de promover mudanças na própria vida do aluno.  
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Preparação é um tema que vejo como uma necessidade para ações em sala de aula. 

Entretanto, essa preparação de mentes que refletem sobre os conhecimentos e ligações não 

deveria ser tonar, e pelo menos não foi essa finalidade neste estudo, o manual rigoroso que 

orienta desde a primeira até a última aula. Embora a estagiária Bia fale em planejamento, 

entendo esse verbo como um momento de preparação, uma vez que sempre insisti em termos 

uma preparação para a aula:  

Ao planejar as aulas de espanhol, percebi que é necessário repensar o 

ensino. Não podemos mais fragmentar, ensinar em partes. Se eu ensino 

língua estrangeira, somente isto será apresentado? Não, devemos agregar 

cultura e outras disciplinas a este aprendizado para que o ensino seja 

completo. Impossível o ensino das palavras em espanhol sem ensinar que a 

forma de pronunciá-las pode sofrer alteração em alguns países que contam 

com esta língua como materna, dependendo de sua historia, como foi 

colonizada e dos costumes locais, por exemplo, desta forma estamos 

trabalhando com historia, geografia e cultura geral junto com o ensino 

da língua em si. Isto é mágico, pensar de forma global no ensino. (EXC 

40 – Aula Complexa de Língua Espanhola – estagiária Bia) 

 

No excerto destacado, percebo que a Bia aponta para uma preparação de aula sem a 

autocrítica de ações docentes, antes mesmo de entrar em sala de aula, não faria sentido. A 

adjetivação da estagiária Bia, ao dizer que isso é mágico, pensar de forma global o ensino, faz 

com que reforce que essas estagiárias estão em um processo de complexificação das ações. 

Essa complexificação na universidade, encontra subsídio em Morin (2003a), que na 

perspectiva de autocrítica, sugere que, na formação, no ensino superior sejam tratados e 

discutidos os ―limites da lógica e das necessidades de uma racionalidade não somente crítica, 

mas também autocrítica‖ (p. 52).  

O momento da preparação do curso foi muito importante para essas estagiárias, já 

que elas nunca haviam estado em sala de aula e que só acompanharam algumas aulas do 

professor da Escola Técnica. Nas conversas, foi discutido como as três estagiárias poderiam 

trabalhar juntas, na mesma sala, como entender a Complexidade em relação ao ensino de uma 

língua estrangeira e romper com mitos do senso comum que afirmam ser a língua espanhola 

fácil. A estagiária Ana relata um pouco dessa preparação, que as levou à autocrítica, ao 

desenhar o curso de espanhol – e os operadores de duas aulas – para os alunos da Escola 

Técnica:     

O grupo de pesquisa começou debatendo sobre como eram as aulas na época 

do ensino médio. Chegamos à conclusão de que deveríamos estar atentos 

para a criação da aula, não cair no mesmo modelo que estávamos 

acostumados a receber.  

Durante o desenvolvimento da aula, ficávamos atentos para não criar 

uma aula focada apenas nos conteúdos. A proposta foi pensar no 

conteúdo estabelecendo relações com outros saberes. A atividade sobre 
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variação linguística surgiu durante a pesquisa de como aplicaríamos a 

atividade. (EXC 41 – Aula Complexa de Língua Espanhola – estagiária 

Ana). 

 

No excerto mostrado, percebo que a preocupação das estagiária, ao querer algo pronto 

e objetivo: Chegamos à conclusão de que deveríamos estar atentos para a criação da aula, 

não cair no mesmo modelo que estávamos acostumados a receber, embora pareça um pouco 

enfático, na minha visão é um momento de reflexão, de relacionar saberes. Percebo que este 

momento possibilitou a mudança que elas propiciaram ao preparar uma aula de espanhol. 

Neste sentido, Moraes (2007:19) afirma que o perfil que se deseja de um docente, nesses dias, 

é de uma pessoa que seja capa de discernir, com atitudes críticas, e avalizar os problemas em 

sala de aula. Isso não se dá se o próprio docente não se torna um  

sujeito pesquisador, interdisciplinar e/ou transdisciplinar em suas atitudes, 

pensamentos e práticas. Um sujeito observador que percebe o momento 

adequado da bifurcação e da mudança, capaz de enfrentar um novo desafio 

ao ter que iniciar uma nova disciplina (Moraes, 2007:19).  
 

Ser sujeito pesquisador, inter e transdiciplinar, foi algo que as estagiárias estavam 

buscando desenvolver nas aulas: após terem ministrado aulas, voltavam para o que havia sido 

proposto e repensavam se a aula poderia ter novas ligações e inter-relações. Isso corroborou a 

perspectiva de Moraes, que destaca, na formação docente, o fato de considerar ―uma nova 

estratégia pedagógica inspirada nos operadores da Complexidade, da interdisciplinaridade e 

da transdisciplinaridade‖ (Moraes 2007:19). A estagiária Cláudia relata que, ao preparar o 

curso para os alunos da Escola Técnica, ou mesmo a aula Complexa de língua espanhola, é 

necessário considerar o seguinte:  

Há alguns pontos que devem ser destacados nessa missão de ensinar: existir 

uma cultura que globalize os problemas que são multidimensionais; 

preparar os alunos para os desafios diante da Complexidade; preparar 

mentes para as incertezas que certamente aparecerão; caminhar para a 

compreensão humana e para a cidadania. E com bases nesse amor e nessa 

preparação para as incertezas é que preparamos a aulas e nos preparamos, 

também, para o que virá (EXC 42 – Aula Complexa de Língua Espanhola – 

estagiária Cláudia).  

 

 No excerto anterior, a estagiária Cláudia destaca que ensinar uma língua não é só 

ensinar regras gramáticas próprias da língua-alvo; é também preparar o aluno para as 

incertezas da comunicação, da própria vida. Ao ensinar espanhol, as estagiárias tinham a 

certeza de que não passariam, ou transmitiriam conhecimentos, e nem ministrariam aula, o 

que, em minha opinião, se remete ao modelo cartesiano já criticado aqui. As estagiárias, por 

meio da realidade dos alunos, dos fatos sociais e de acontecimentos contemporâneos, próprios 
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de países de língua espanhola, poderiam estabelecer diversas relações entre a cultura, a língua, 

a fala em espanhol, a gramática, a comunicação, a sociedade em espanhol, a culinária, a 

diversidade cultural, etc. Esse era um momento instigante em que as estagiárias se sentiam 

fragilizadas, não só pelo conhecimento linguístico que se é necessário para construir uma aula 

em espanhol, como pelas dúvidas que se convertiam em questões reflexivas e serviam como 

ponto de discussão nas reuniões e após as aulas das estagiárias. Nesse sentido, Freire, M. 

(2009) observa que  

o exercício de uma postura questionadora, reflexiva e crítica esclarece o 

professor e o distancia de práticas repetitivas, intuitivas, voltadas para a 

transmissão de conteúdos, permitindo que continue indagando e não se 

acomode diante de dificuldades e situações problemáticas (Freire, M. 

2009:21) 

 

O movimento de reflexão que é mencionada por Freire, M. se deu em diversos 

momentos do desenho de aula complexa de língua espanhola. Como mencionei 

anteriormente, insistia com as estagiárias para que tirassem de suas concepções: dar aula, 

ministrar aula ou até passar conhecimentos em aula. Isso decorre do fato de que no atual 

momento da sociedade ―o próprio progresso do conhecimento científico exige que o 

observador se inclua em sua observação‖ (Morin, 2005:30-31). Portanto, fez-se necessário 

que as estagiárias começassem a se observar e a observar as concepções que traziam devido 

às influências da escola tradicional. Esses questionamentos, também, aparecem nos excertos 

das estagiárias, como as das estagiárias Ana e Bia, por exemplo, que destacam algumas 

situações em sala de aula em forma de reflexão. Foi algo que aconteceu logo na primeira 

aula:    

 

 

A rotina escolar sempre segue uma ordem. O professor explica primeiro 

para depois aplicar a atividade. Eu pude perceber que realmente ninguém 

esperava por uma atividade logo no início da aula (EXC 43 – Aula 

Complexa de Língua Espanhola – estagiária Ana) 

 

Ao planejar as aulas de espanhol, percebi que é necessário repensar o ensino. 

Não podemos mais fragmentar, ensinar em partes. Se eu ensino língua 

estrangeira, somente isto será apresentado? Não, devemos agregar cultura 

e outras disciplinas a este aprendizado para que o ensino seja completo 

(EXC 44 – Aula Complexa de Língua Espanhola – estagiária Bia) 
  

 

Percebo, nos excertos, que as estagiárias refletem constantemente sobre a sua 

formação, sobre ser professor, sobre como as aulas poderiam ser. Ao desenharem a aula 

Complexa de língua espanhola, não seguiram um roteiro cronometrado, como acontece em 
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algumas instituições escolares e de idiomas. Mesmo que muitos justifiquem esse roteiro/guia 

do professor como uma orientação que dará identidade à instituição, deixam de lado algumas 

particularidade e singularidades do aluno, e a Auto-heteroecoformação (Freire, M. e Leffa, 

2013:71) resgata que a Complexidade deve explorar essa unidade e multiplicidade para 

potencializar o processo formativo tanto do aluno quanto do professor na escola. Assim, os 

alunos da Escola Técnica esperavam aquela aula tradicional em que o professor copiava no 

quadro e/ou usavam o projetor para expor uma aula, e os alunos escreviam. As estagiárias, 

desde a primeira aula, sugeriram a necessidade de pesquisar temas, assuntos, negociar 

conteúdos, pensar no momento social e o que poderia ser discutido em sala de aula. Pediram 

para os alunos, com ajuda de frases que foram elaboradas antes de entrar em sala de aula, que 

preparassem uma apresentação, seguindo as formas de expressão de diversos países: como é  

pronunciada uma palavra na Argentina e como era pronunciada no México, que tipo de 

palavras os falantes dos vídeos usam para se apresentar e como os alunos poderiam fazer algo 

parecido – tudo isso com o uso de recursos tecnológicos, a internet
34

 do celular. Cada aluno 

escolheu o país que mais lhe interessava ou que queria conhecer. Foram escolhidos os países e 

foi feita essa primeira atividade. Entendo, por isso, que as ações de pesquisa e de apresentação 

quebraram a primeira barreira ao usar novas formas de construir conhecimento sem o 

tradicional: yo me llamo, vivo en... Moraes, já que estou apresentando uma estagiária 

Complexa de língua espanhola, afirma que  

se necessita mais de um professor que tenha, além de uma prática reflexiva e 

crítica, também uma escuta sensível e uma consciência mais elaborada; um 

sujeito mais atento aos processos auto-organizadores de seus alunos (Moraes 

2007:17).  
 

Observo que o encantamento das estagiárias pela resposta dos alunos da Escola 

Técnica foi muito produtivo, uma vez que os alunos se engajaram na atividade, pesquisando, 

preparando as apresentações, ouvindo áudio, assistindo a vídeos, logo na primeira aula, e, 

principalmente, ouvindo os alunos, perguntando – como destaca Moraes (2007:17) – o que 

eles gostariam de discutir com base na vida cotidiana.  

Dar voz aos alunos da Escola Técnica foi algo que eles não esperavam ter nas aulas. 

Entendi que, nas últimas aulas, havia um engajamento muito forte entre as estagiárias e os 

alunos do curso de espanhol. As estagiárias, como apresentarei, elaboraram uma lista em que 

iam anotando as dificuldades de cada aluno, reuniam-se para discutir o que poderia ser feito, 

preparavam algumas ações para a aula e depois conversavam comigo durante o encontro de 

                                                 
34

 Cabe destacar que foi usado o wifi da própria IES; cada aluno recebeu uma senha e um login para ter acesso à 

internet. Os alunos não tiveram custos para usar o celular e baixar vídeos.  
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práticas de estágio na universidade. Esse momento inicial de ruptura de expectativa, por parte 

dos alunos da Escola Técnica, parece haver motivado a frequência dos alunos nas aulas de 

espanhol na IES. Só tivemos uma aluna que deixou de ir por motivos pessoais (de saúde), mas 

imediatamente tivemos outro aluno que se prontificou a seguir no curso. Esses alunos tiveram 

a oportunidade de conhecer uma universidade e de ter aula na mesma sala em que as 

estagiárias, que eram as suas professoras, tinham aula. Destaco, novamente, esse momento 

recursivo, dialógico e hologramático nos papeis das estagiárias: ora eram estagiárias, ora eram 

professoras, ora estudando e ensinando, vendo os alunos na sua pluralidade e na sua 

singularidade; tiveram os alunos da Escola Técnica, portanto, a oportunidade de sair de sua 

comunidade e conhecer outro bairro. A escola em que os alunos estavam é considerada uma 

escola de periferia, e eles quase não possuem forma de acesso à cultura. Os discentes dessa 

instituição se sentiam muito importantes e contavam que a aula havia sido interessante, 

contavam para os colegas como era a universidade, como era grande a biblioteca, como era 

bonito o quadro, etc. (segundo o próprio coordenador da Escola Técnica com quem eu 

conversava muito sobre o curso).  

Acredito que a aula Complexa de espanhol se deu não só por trabalhar, de forma 

autorreflexiva, as construções linguísticas em espanhol, mas, também, por ter levado até os 

alunos novas formas de cultura. Neste sentindo, Morin afirma que ―a cultura das humanidades 

foi, e ainda é, para uma elite, mas de agora em diante deverá ser, para todos, uma preparação 

para a vida‖ (Morin, 2002a:82) – uma vida que procurou estabelecer laços entre os 

conhecimentos, a vida dos alunos, as necessidades sociais, buscando entender o que o aluno 

procurava no curso e como as professoras-estagiárias poderiam ajudar na vida desses alunos. 

Bia reflete sobre a importância de uma preparação de aula que dê conta de uma série de 

exigências, dentre as quais as ligações entre os diversos conhecimentos:  

Ao planejar as aulas, percebi que é necessário repensar o ensino. Não 

podemos mais fragmentar, ensinar em partes. Se eu ensino língua 

estrangeira, somente isto será apresentado? Não, devemos agregar cultura e 

outras disciplinas a este aprendizado para que o ensino seja completo (EXC 

45  – Aula Complexa de Língua Espanhola – estagiária BIA). 

 

  Mesmo a estagiária querendo chegar à completude do ensino, conforme o excerto 

acima, intuo que a mudança de pensamento, após as conversas, teve um resultado importante, 

já que as estagiárias se preocupavam em desenvolver ações que pudessem trazer o aluno para 

a sala de aula e fazer com que eles participassem ativamente na construção de conhecimentos 

linguísticos. Essa correlação que se estabeleceu entre os alunos e elas, desenhando o curso de 

espanhol, desenhando aulas, construindo conhecimentos, me fez retomar a ideia de homo 
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complexus de Morin, que, para Petraglia (2008a), “precisa brincar, aprimorar sua capacidade 

de criação, crítica, autocrítica e sua reflexão, para desenvolver uma auto-ética que contemple 

a construção de uma civilização planetária mais justa e fraterna‖ (p. 20). Como já mencionei, 

as estagiárias pretendiam que os alunos tivessem não só boas oportunidades no mercado de 

trabalho, por terem conhecimentos básicos de uma língua, mas também uma postura de 

reconhecimento de um mundo que está tão próximo e tão distante, ao mesmo tempo.  

 Ao preparar a aula Complexa de espanhol, percebo que essas questões de aproximação 

com o aluno da Escola Técnica foram relevantes, no sentido não só de encantar o aluno pela 

língua espanhola, como de trazer o aluno para outra instituição, numa sexta-feira à noite, para 

ter duas aulas de espanhol e voltar para casa. As estagiárias tiveram a oportunidade de 

problematizar diversas questões ao preparar a aula, já que os modelos vigentes de aula estão 

atrelados a paradigmas tradicionais reducionistas e simplificadores (Freire, M. 2011:271). 

Esse choque que as estagiárias tiveram, ao pensar como a Complexidade pode ajudar na 

formação das futuras professoras, foi um momento de problematização, que faz parte de um 

processo em que os alunos da graduação ―questionam as incoerências teórico-metodológicas 

que percebem, mas, não raro, têm poucas oportunidades de atuação prática, de reflexão crítica 

e de reversão de qualidade da própria educação‖ (Freire, M. 2009:16). As estagiárias, no 

entanto, tiveram essa oportunidade de praticar e refletir sobre o que significava uma aula 

Complexa de espanhol e de atuar como um professor de espanhol complexo, e conseguiram 

estabelecer relações entre outras disciplinas e conteúdos, como escreve a estagiária Ana: 

A atividade sobre variação linguística surgiu durante a pesquisa de como 

aplicaríamos a atividade. Na internet, pudemos constatar que muitos alunos 

procuravam uma certa quantidade de variantes linguísticas com o 

significado, provavelmente, como lição de casa. Se um professor pede uma 

atividade como essa, mas não faz uso das palavras, pode ser caracterizado 

como tarefa que não estabelece relações com a realidade do aluno (EXC 

46 – Aula Complexa de Língua Espanhola – estagiária Ana). 
 

Em minha interpretação, o que a estagiária quer dizer é que o professor possui uma 

importância na condução das aulas. Elas, como professoras, planejaram a atividade, testaram 

recursos de internet, escolheram palavras-chave para que os alunos pudessem identificar itens 

lexicais nos vídeos, construíram frases para que os alunos acompanhassem as atividades, 

produzissem um texto oral e, ainda, fizessem novas descobertas das culturas dos países de 

língua espanhola. Tudo isso caracteriza uma prática docente que foi refletida, autorrefletida e 

repensada para os alunos da Escola Técnica.  
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Dessa forma, encerro este segundo tema com a reflexão de que as estagiárias 

descobriram que a autocrítica de nossa ação docente pode levar a mudar ações que estão 

perpetuadas pelo paradigma tradicional.  

A seguir, apresento o terceiro tema que emerge da interpretação dos textos: Aula 

Complexa de Língua Espanhola.    

 

 

3.2.2.3 Tessitura 

 

Tessitura, o terceiro tema que emerge da interpretação, e seu subtema, significados, 

podem ser graficamente representados da seguinte forma:  

 

 
Figura 14 – Tessitura e significados  

(Fonte: autoral) 

 

 Acredito que, ao ler e interpretar os textos em que as estagiárias registram como foi a 

experiência de desenhar uma aula Complexa de língua espanhola, se colocasse o tema no 

singular, reforçaria uma perspectiva reducionista que poderia se traduzir em: a aula de 

espanhol é isto; possui tal significado por isso. Refletindo, remeto-me à própria concepção de 

Complexidade: segundo Morin (2010:190), ―complexo é tudo aquilo que não pode se reduzir 

a uma explicação clara, a uma ideia simples e muito menos a uma lei simples‖. Ora, se as 

estagiárias estavam desenvolvendo uma aula Complexa de língua espanhola, pretendo 
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entender e interpretar como tessitura forma significados juntos, uma vez que a 

Complexidade pode ser   

[...] um tecido de elementos heterogêneos inseparavelmente associados, que 

apresentam a relação paradoxal entre o uno e o múltiplo. A Complexidade é 

efetivamente a rede de eventos, ações, interações, retroações, determinações, 

acasos que constituem nosso mundo fenomênico. A Complexidade 

apresenta-se, assim, sob o aspecto pertubador da perplexidade, da desordem, 

da ambigüidade, da incerteza, ou seja, de tudo aquilo que é se encontra do 

emaranhado, inextricável (Morin, 2003:44). 

 

A possibilidade de ver a tessitura de uma aula me faz repensar na importância de 

manter o tema em plural: significados. Nesse sentido, entendo que os significados que foram 

trabalhados na aula pretenderam seguir um emaranhado de conhecimentos que foram 

desenvolvidos nas aulas de espanhol, no sentido interdisciplinar. As estagiárias Ana e Bia 

comentam, em seus registros textuais, de que forma tanto elas usaram um assunto do 

momento político como os alunos conseguiram estabelecer relações com outras áreas do 

conhecimento, não só de língua espanhola:  

Através do tema ―Mensalão‖, tentamos que os alunos compreendessem o 

contexto histórico, político, econômico, social em que vivem, para tal 

finalidade, todos esses conceitos foram utilizados, pois é possível relacionar 

todo o conteúdo exposto com outras disciplinas, como Língua Portuguesa, 

História, Sociologia, Política, Direito, Matemática, Estatística, Biologia, 

Geografia e até fazer a relação com países e culturas de íngua espanhola 

(EXC 47 – Aula Complexa de Língua Espanhola – estagiária Bia). 

 

Aula de espanhol não deve ficar restrita somente a regras gramaticais. 

Criando relações entre a língua espanhola e outros conteúdos, facilita a 

compreensão dos alunos. Os saberes não se desenvolveram isoladamente, 

mas a ideia que se tem na escola é de que o conhecimento deve ser 

trabalhado separadamente. (EXC 48  – Aula Complexa de Língua Espanhola 

– estagiária Ana) 
 

 

Os excertos apresentados revelam o caráter interdisciplinar do ensino de uma língua 

espanhola. Como apresentado nos excertos acima, as estagiárias se preocupavam como 

poderiam construir uma aula diferente, como, também, poderiam estabelecer a tessitura que a 

própria Complexidade impele. É na perspectiva interdisciplinar, interpreto, que elas pensaram 

que poderiam solicitar aos alunos pesquisas, em grupos, que trouxessem informações sobre o 

que era um juízo político, como se lêem gráficos, se já houve problemas parecidos com o 

mensalão em outros países, como foi tratado na história esses episódios. Na aula, as 

estagiárias reuniram todas as informações que foram pesquisadas em espanhol e realizaram 

debates, conversas, aprofundamento do assunto e exploração de uma gramática a partir do 

texto.    
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 Lembro-me de que em uma das reuniões elas comentaram que levariam um assunto 

atual e envolvendo política em sala de aula e discutimos como poderia ser trabalhado. Depois 

da aula, na reunião seguinte, foi comentado como uma conquista, pois perceberam a 

importância de discutir um tema polêmico sem entrar em partidarismos, visando à cidadania 

crítica dos alunos. As estagiárias pediram que os alunos pesquisassem se, nos países de língua 

espanhola, acontecia esse Mensalão. Procuraram fazer perguntas e mediar algumas 

discussões, a fim de que os alunos da Escola Técnica pudessem estabelecer relações com as 

disciplinas mencionadas. Nesse sentido, Morin apresenta uma perspectiva da Complexidade 

que pode ser relacionada com a ação que as estagiárias tiveram, olhando para o mundo de 

língua espanhola por meio de uma ação política local: 

Portanto, o desafio da globalidade é também um desafio de Complexidade. 

Existe Complexidade, de fato, quando os componentes que constituem um 

todo (como o econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, 

o mitológico) são inseparáveis e existe um tecido interdependente, interativo 

e inter-retroativo entre as partes e o todo, o todo e as partes (Morin, 

2003:14). 

    

Na perspectiva hologramática, o ensino de língua espanhola foi abordado de forma 

que a língua partisse dos problemas locais e fosse em direção a problemas internacionais – 

semelhantes ou não –, procurando perceber como a língua se configura em outros contextos. 

As estagiárias buscaram mostrar para os alunos semelhanças e diferenças nas estruturas de 

protesto contra políticos, o que afetaria a economia, por exemplo. Esse conhecimento, que se 

configura na globalidade, permitiu que as estagiárias pudessem levar os alunos da Escola 

Técnica até outros contextos sem hierarquizar o país ou a situação, considerando que as partes 

(países de língua espanhola) compõem um todo (língua espanhola), que está em constante 

movimento. 

Pensar a língua espanhola a partir do operador hologramático é uma ação que foi 

realizada no decorrer do desenho de curso e das aulas. Este foi um momento relevante em que 

as estagiárias descobriram que o estágio se tornou uma ―etapa importante na formação 

profissional, na medida em que promove o contato direto entre o graduando em formação e os 

possíveis segmentos de atuação futura‖ (Freire, M. 2011:269). Ao pensar nos operadores 

recursivo, dialógico e hologramático e em como poderiam emergir em sala de aula, as 

estagiárias puderam ―observar a aplicabilidade (ou não) dos construtos teóricos discutidos em 

várias disciplinas cursadas na universidade‖ (Freire, M. 2011:269), desenhando o curso, 

conversando comigo, como professor orientador do estágio, refletindo e reorganizando os 

conteúdos que deveriam ser trabalhados para um nível básico, em que os alunos tinham 
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pouquíssimos conhecimentos linguísticos em espanhol. A estagiária Cláudia comenta sobre o 

curso e esses três operadores que deveriam acompanhar as ações em sala de aula:   

 

Seguindo os princípios de Morin, como professores utilizamos os conceitos 

de ordem e desordem para construir o diálogo entre os opostos, entre o que 

os alunos haviam feito e o que eles costumavam fazer.  Além disso, a aula 

foi realizada utilizando o lúdico, propiciando a construção do conhecimento. 

Houve o princípio da recursividade, pois como professores sempre 

retornávamos ao conteúdo já exposto. Foi difícil pensar esses três 

princípios quando planejávamos a aula de espanhol, mas, depois, foi 

muito fácil ver que sim conseguimos mudar alguma coisa em aula.  (EXC 

49  – Aula Complexa de Língua Espanhola – estagiária Cláudia). 

 

Essa mudança, na aula Complexa de língua espanhola, que é citada pela Cláudia e, 

claro, em todos os encontros que tinha com as estagiárias, era uma preocupação ao desenhar o 

curso. Percebo que a aluna aponta para a mudança, no sentido de ligar/religar conceitos, 

ligar/religar disciplinas, relacionar com novos significados por meio do processo de ensino-

aprendizagem da língua espanhola. Nesse sentido, Morin afirma que o  

conhecimento complexo objetiva reconhecer o que liga ou religa o objeto a 

seu contexto, o processo ou organização em que ele se inscreve. Na verdade 

um conhecimento é mais rico, mais pertinente a partir do momento em que o 

religamos a um fato, um elemento, uma informação, um dado de seu 

contexto (Morin, 2010: 190). 

 

 A percepção de ligar fatos, como mencionado na citação anterior, e enriquecer, por 

meio destas ligações, o conhecimento pertinente foi algo que considero como uma das 

descobertas das estagiárias ao desenhar o curso. Pela experiência de vida escolar que essas 

discentes traziam, era evidente que a tendência era de planejar aulas sequenciais que muitas 

vezes não teriam nenhuma relação de conteúdos. Esse operador foi algo que não entenderam, 

mas quando as estagiárias estavam em sala de aula, o tecido da aula parecia algo natural, 

como comenta a estagiária Ana no excerto a seguir:     

Criando relações entre a língua espanhola e outros conteúdos, facilita a 

compreensão dos alunos. Os saberes não se desenvolveram isoladamente, 

mas a ideia que se tem na escola é de que o conhecimento deve ser 

trabalhado separadamente (EXC 50 – Aula Complexa de Língua Espanhola 

– estagiária Ana). 

 

 

Essa crítica à escola que a estagiária Ana apresenta foi resultado, também, de alguns 

encontros em que as estagiárias pensavam a escola, como elas percebiam a educação e como 

havia sido o processo de ensino até chegarem à universidade. A partir daí, solicitei que fosse 

feito um esforço para encontrarem ligações que poderiam ter sido feitas e não foram. A partir 
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dessa experiência, as estagiárias começaram a planejar a aula, a fim de achar significados que 

permitissem ligações em forma de tessituras, tanto com a língua espanhola como com outras 

áreas do conhecimento. Com isto, pretendia que as estagiárias observassem os ―processos de 

formação inicial, tornando-os mais adequados e competentes às demandas atuais‖ (Moraes 

2007:17) e que essa formação inicial no estágio não se limitasse a uma simples observação. 

Tendo como tarefa ajudar o aluno a entender um pouco esse mundo da língua espanhola. Nos 

encontros que precederam a atuação em sala de aula, questionaram-me por que deveríamos ter 

um livro de referência com um nome diferente: La cabeza bien puesta: repensar la reforma, 

reformar el pensamiento. Então, não querendo dar uma resposta pronta, fomentei uma 

discussão que serviu como base para fundamentar a aula de espanhol:  

 

O significado de ―uma cabeça bem cheia‖ é óbvio: é uma cabeça onde o 

saber é acumulado, empilhado, e não dispõe de um operador de seleção e 

organização que lhe dê sentido. ―Uma cabeça bem-feita‖ significa que, em 

vez de acumular o saber, é mais importante dispor ao mesmo tempo de: – 

uma aptidão geral para colocar e tratar os problemas; – operadores 

organizadores que permitam ligar os saberes e lhes dar sentido (Morin, 

2012b:21).  
 

 Assim, uma questão que acompanhava as discussões era se o objetivo do curso era que 

o aluno dominasse todas as palavras em espanhol ou memorizasse um dicionário ou que ele 

pudesse estabelecer relações com outras áreas e disciplinas, ou seja, um aluno com a cabeça 

bem feita ou bem cheia (Morin, 2012b:21). Penso que a reposta foi apresentada ao 

desenharem essas aulas de espanhol, com base na Complexidade e nas inúmeras discussões 

sobre como modificar o ensino e como fazer com que os alunos pudessem achar a motivação 

para estar em sala de aula. As estagiárias afirmam, no excerto, ao escrever sobre a experiência 

de dar uma aula Complexa de língua espanhola, que:  

Durante o desenvolvimento da aula, ficávamos atentos para não criar uma 

aula focada apenas nos conteúdos. A proposta foi pensar no conteúdo 

estabelecendo relações com outros saberes. (EXC 51 – Aula Complexa de 

Língua Espanhola – estagiária Ana) 

 

Não podemos mais fragmentar, ensinar em partes (EXC 52 – Aula 

Complexa de Língua Espanhola – estagiária Bia). 

 

Há alguns pontos que devem ser destacados nessa missão de ensinar: existir 

uma cultura que globalize os problemas que são multidimensionais; 

preparar os alunos para os desafios diante da Complexidade; preparar mentes 

para as incertezas que certamente aparecerão; caminhar para a compreensão 

humana e para a cidadania. (EXC 53 – Aula Complexa de Língua Espanhola 

– estagiária Cláudia) 
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Nos excertos acima, percebo que, depois de que as estagiárias retomarem as 

experiências em sala de aula procuraram estabelecer novas ligações entre conteúdos e 

disciplinas. Vejo a preocupação delas em ligar e estabelecer relações entre conteúdos. 

Provavelmente porque em algum momento devamos ter discutido algo que  Morin (2003:14), 

observa em relação á relação de disciplinas: ―ao mesmo tempo, o retalhamento das disciplinas 

torna impossível apreender o que é tecido junto, isto é, o complexo, segundo o sentido 

original do termo‖. Para achar o tecido da língua espanhola com outras disciplinas, as 

estagiárias pensaram em usar alguns recursos e atividades em sala de aula que já eram usados 

e que haviam sido usados nas aulas em que elas participaram: ouvir uma música, por 

exemplo. Entretanto, essa música teria um sentido diferente: não se limitaria a preencher 

lacunas com palavras que os alunos da Escola Técnica ouviriam. Destaco que a escolha da 

música foi feita pelos próprios alunos e não pelas estagiárias. Depois de terem escolhido as 

músicas, foi providenciada a letra da música com a finalidade de ouvirem, cantarem, 

pronunciarem palavras e, posteriormente, fazerem uma análise do conteúdo e de como essa 

música é vista em outros países e por outras pessoas, escreverem um final diferente para a 

música, apresentarem em cartazes os finais que cada aluno escolheu e, por último, 

trabalharem a questão gramatical, reconhecendo verbos nos próprios textos autorais dos 

alunos. A estagiária Bia comenta que:  

Em outra aula, Conjugações e Tempos Verbais – em espanhol, trabalhamos 

com música, ocorrendo interação na sala de aula. Percebi a presença do 

operador dialógico, com interação entre todos e a busca do conhecimento 

prévio, primeiro por parte de nós como professores e depois dos alunos de 

espanhol. Através da análise da letra da música foi possível realizar 

reflexões sobre a influência de outros países na sociedade (EXC 54 – 

Aula Complexa de Língua Espanhola – estagiária Bia). 
 

 Neste excerto, a estagiária Bia comenta que elas, como professoras, buscaram entender 

a música para depois pensar na atividade para os alunos. Este fato de procurar entender algo 

antes de desenhar/propor atividades se deu porque as estagiárias, como mencionado em outro 

momento, terminaram de desenhar a aula com possíveis relações, tudo em espanhol; 

posteriormente, vieram até os encontros e pediram que eu corrigisse a aula.  

A minha resposta foi, como professor de estágio: não corrigirei a aula, são vocês 

(estagiárias) que devem voltar e olhar criticamente o que foi planejado, escrito e preparado e 

verificar se há alguma dúvida. Havendo dúvidas, deverão consultar fontes, dicionários, livros, 

etc., e eu, como professor, oriento se acharam uma boa solução para as dúvidas. Neste 

sentido, retomo a Auto-heteroecoformação (Freire, M. 2009) com ―uma formação... que 

atenda às características do momento em que vivemos e, assim, forme e desenvolva 
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professores capazes de responder às demandas educacionais de uma sociedade...‖ (Freire, M. 

2009:21).  

 De fato, este é  o momento em que o professor deve levar o aluno a compreender e não 

a limitar-se a passar conhecimentos. Morin explica que ―compreender significa 

intelectualmente apreender em conjunto, comprehendere, abraçar junto (o texto e seu 

contexto, as partes e o todo, o múltiplo e o uno). A compreensão intelectual passa pela 

inteligibilidade e pela explicação‖ (Morin 2003:100). Essa compreensão, que Morin 

apresenta, pode ser vista à luz dos operadores da Complexidade: uma compreensão que 

ultrapasse a fragmentação, que teça sentidos antagônicos para estabelecer novos significados. 

Na aula de língua espanhola, a estagiária Cláudia comenta que:  

 

como professores utilizamos os conceitos de ordem e desordem para 

construir o diálogo entre os opostos, entre o que os alunos haviam feito e 

o que eles costumavam fazer  (EXC 55  – Aula Complexa de Língua 

Espanhola – estagiária  Cláudia). 
 

 Destaco essa perspectiva da estagiária Cláudia de ressignificar o que havia acontecido 

como experiências anteriores, dando-lhes novos sentidos. Considero que, para elas, isso foi 

ligado e religado junto na aula de espanhol como língua estrangeira. Os alunos da Escola 

Técnica esperavam, retomando o exemplo apresentado da música, que eles fossem preencher 

espaços em branco, ouvindo pela primeira vez a música e, depois, num segundo momento da 

aula, fossem verificar se as palavras estavam corretas. Isso seria uma visão muito reducionista 

de uma estratégia em sala de aula. Percebo que as estagiárias ultrapassaram os significados – 

não se limitando a escrever palavras soltas – e fizeram um tecido com diversas atividades 

decorrentes da música até finalizar com um karaokê. Considero, pelos comentários do 

coordenador da Escola Técnica, que era esse o motivo pelo qual os alunos voltavam contentes 

para sala de aula, saiam de suas casas, pegavam uma condução e chegavam à aula. Essa 

ressignificação que aconteceu em sala de aula ajudou a achar o amor pelo ensino, o Eros que 

Morin resgata, uma vez que ―vivemos no tênue limite entre civilidade e barbárie. Ousamos a 

ultrapassagem do efêmero, a partir do ressignificado do tempo e do espaço que, na 

sincronicidade se transcende, a cada instante, pelo reencantamento, pelo sensível e pelo belo‖ 

(Petraglia 2008a:23). Os alunos poderiam ficar em sua comunidade, ou em seus lares, jogando 

videogame ou fazendo outras atividades, mas estavam lá, na universidade, encantados por 

descobrirem novos tecidos nas aulas de espanhol.  

A seguir, apresento o último tema que surgiu após a interpretação dos textos Aula 

Complexa de Língua Espanhola. 
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3.2.2.4 Relação 

 

 Relação é o quarto e último tema que emerge da interpretação dos registros textuais, 

nos quais as estagiárias escreveram sobre as suas experiências de desenhar aulas Complexas 

de língua espanhola. O subtema a ele relacionado é interação. Represento o tema e subtema 

da seguinte forma:   

 

 

 
Figura 15 – Relação e interação 

 (Fonte: autoral) 

 

 As estagiárias tiveram a oportunidade de estabelecer novas interações não só pelo uso 

de uma rede social, como novas relações em sala de aula, mas pela voz que foi dada ao aluno, 

pela forma de interação com o meio e com os colegas de classe. Esse desenho de aula 

Complexa de língua espanhola não se limitou à típica série de pressupostos que devem ser 

ensinados em aula, como: mi apellido es Saenz, se deletrea S-A-E-N-Z, siga todo recto, gire 

en la esquina, me gusta la comida mexicana.  

Ao desenhar uma aula Complexa de espanhol, parece que precisamos ancorar as 

nossas ações em um método de ensino de língua estrangeira. Leffa (2006) apresenta e critica 

alguns desses modelos que têm predominado no ensino de uma língua:  
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[...] a mais duradoura de todas tem sido a perspectiva behaviorista, baseada 

na idéia da repetição e da imitação de um modelo; até hoje, quando os meios 

de comunicação de massa mostram uma aula típica, não só de línguas 

estrangeiras mas também de outras disciplinas, o que se vê é uma professora 

dizendo uma frase e os alunos repetindo em coro (p 28). 
 

Concordando com a crítica de Leffa, propus que as estagiárias evitassem repetições e 

procurassem caminhos para refletirem sobre a língua espanhola, fazendo com que os alunos 

estabelecessem novas relações. Nos encontros, a dúvida, que era constante, decorria do estar 

acostumado à perspectiva de ensino, não só de repetição, como foi apresentado, mas também 

de novas fórmulas que se apresentam inovadoras no ensino de língua estrangeira. Leffa 

(2006) apresenta outras abordagens usadas por diversos professores e instituições:     

 

[...] a abordagem comunicativa, com ênfase no sentido; quando usamos a 

língua temos algum propósito, quer seja pedir um favor, dar uma informação 

ou expressar um sentimento ... existem inúmeras outras perspectivas menos 

conhecidas: a Sugestologia de Lozanov, a Aprendizagem por 

Aconselhamento de Curran, o Método Silencioso de Gattegno, entre outras 

(p. 28) 

 

 Não entendo que se deva negar essas abordagens e rejeitar os pontos positivos que 

podem trazer para um contexto de ensino de línguas. O problema é construir uma aula só 

considerando o uso de um modelo determinado ou, ainda, evitar o uso de alguns recursos, 

como o quadro, por exemplo, uma vez que a metodologia X não aceita o uso do quadro. Neste 

estudo, ao desenhar o curso de espanhol e as aulas para os alunos da Escola Técnica, solicitei 

que as estagiárias procurassem repensar o que a Complexidade pode trazer: não negar tal 

metodologia ou ser só de tal metodologia; as estagiárias deveriam escolher ações que 

pudessem atrelar conhecimentos à realidade, conforme Morin (2005:264) e que incitassem à 

procura de uma prática e de ações complexas  

 As ações e práticas complexas podem ser entendidas como relações em sala de aula 

que propiciam as interações em outros níveis que não sejam só professor-aluno e aluno-livro. 

Essa interação relacionada à Complexidade encontra o seu fundamento na Auto-

heteroecoformação (Freire, M. 2009:20), que ―ressalta a interconectividade e simultaneidade 

dos construtos que a compõem‖ (o eu, o outro e o ecossistema) e que permite que os alunos 

descubram a liberdade dos processos formativos da ―visão reducionista e simplificadora, na 

medida em que destaca os sujeitos, suas individualidades, suas inter-relações e o ambiente em 

que se constituem, se desenvolvem e se transformam‖ (Freire, M. 2009:20). Desenhar uma 

aula de espanhol em que os alunos chegassem à sexta-feira à noite e tivessem de fazer a 
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mesma coisa sempre seria uma ação reducionista que levaria o curso ao fracasso e, portanto, a 

uma formação de professores que, também, não teria sentido.  

 As estagiárias, constantemente, voltavam para as suas experiências e pensavam como 

a aula poderia ser diferente do que elas haviam vivenciado. Assim, a estagiária Ana comenta: 

Durante o desenvolvimento da aula, ficávamos atentos para não criar 

uma aula focada apenas nos conteúdos. A proposta foi pensar no conteúdo 

estabelecendo relações com outros saberes. (EXC 56 – Aula Complexa de 

Língua Espanhola – estagiária Ana).  

  

 A Ana apresenta, nesse excerto, o desafio de extrapolar conteúdos e estabelecer novas 

relações e aponta que, ao desenharem as aulas de espanhol, repensaram em sua própria 

formação docente, uma vez que o ―paradigma da Complexidade desafia os professores para 

uma docência relevante e significativa que supere processos repetitivos e acríticos e que 

permita o questionamento e a problematização da realidade circundante‖ (Andreoli, Behrens e 

Torres, 2012:187). Enfatizava, na reuniões com as estagiárias, que a formação delas deveria 

olhar para a escola, entender a sociedade e saber que mudanças permitiriam que o professor 

pudesse interagir com novas ações em sala de aula. É importante destacar que esse olhar para 

a sociedade teve um peso muito importante no desenho do curso. As estagiárias se 

preocupavam muito com os alunos que chegavam às aulas e procuravam entender a sociedade 

local desses alunos, a sociedade e o momento que eles estão vivenciando. A estagiária 

comenta, nessa perspectiva, que:  

A escola, em sua individualidade, representa a sociedade, logo como existe a 

relação escola e sociedade, a sociedade também necessita de mudanças. Por 

isso vemos a necessidade de uma escola complexa, de aulas mais complexas, 

o aluno parece que participa mais (EXC 57 – Aula Complexa de Língua 

Espanhola – estagiária  Cláudia). 

 

 Destaco, no excerto, a relação que existe entre a escola, que possui um caráter 

individual, e a sociedade plural, que ela representa. Esta sociedade pluralista poderia deixar de 

ver a escola como uma só, uma vez que se deve procurar a identidade de cada escola, de cada 

região. Se a sociedade pluralista conseguisse ver a unicidade e singularidade da escola, era 

possível ter uma educação que favoreça a aptidão natural da mente, que ajuda a  

formular e resolver problemas essenciais e, de forma correlata, estimular o 

uso total da inteligência geral. Este uso total pede o livre exercício da 

curiosidade, a faculdade mais expandida e a mais viva durante a infância e a 

adolescência, que com frequência a instrução extingue e que, ao contrário, se 

trata de estimular ou, caso esteja adormecida, de despertar (Morin, 

2002a:43). 
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 Este motivador, como exercício da inteligência geral, foi o elemento que orientou o 

desenho de aula Complexa de Espanhol, pois os alunos não ficavam repetindo yo me llamo 

Maria, me gusta el chocolate, etc. O ensino-aprendizagem de espanhol se deu por meio de 

relações que  levaram os alunos a interações com seus pares em sala de aula, com os seus 

colegas na Escola Técnica, com o coordenador da escola (com quem mantinham uma boa 

comunicação), com as famílias, e em sala de aula, em que foram construídos conhecimentos 

linguísticos de forma reflexiva. A estagiária Cláudia comenta que:  

A aprendizagem em uma aula complexa de espanhol deve ocorrer tanto na 

via interna, com a finalidade da autocrítica, de formar seres reflexivos 

quanto da via externa, explicando o contexto em que o aluno está inserido 

(EXC 58 – Aula Complexa de Língua Espanhola – estagiária Cláudia). 

 

O contexto, ao qual se refere a estagiária Cláudia, no excerto, o interpreto como uma 

ação diferenciada que é apontada por ela, ao tentar não só levar os alunos a conhecerem 

elementos da cultura de um país de língua espanhola, mas também de incentivar o cuidado 

com o contexto em que os alunos da Escola Técnica estavam inseridos, fazendo com que o 

ensino-aprendizagem de língua não se limitasse à sala de aula. Ao discutir com eles que ações 

gostariam de fazer para praticar a escrita e a interação, foi sugerida a criação de um perfil em 

uma rede social para publicar ideias, permitindo que todos comentassem as postagens dos 

outros colegas e das professoras (estagiárias). A estagiária Bia comenta essa ação:    

Em uma aula, em que falamos da Espanha, usamos o conteúdo Faces do 

Texto, buscamos incluir o operador dialógico através da interação de 

todos, alunos e professores, com a criação de um grupo numa rede social 

chamado “Tempestade de Ideias” Através dessa ferramenta, buscamos que 

os alunos refletissem sobre as reportagens pesquisadas, construindo 

conhecimentos juntos (EXC 59 – Aula Complexa de Língua Espanhola – 

estagiária Bia).  

 

 A Bia destaca que, na atividade, foi usada uma rede social para que houvesse um tipo 

de interação que os alunos gostariam de explorar. A ideia de criar um perfil na rede foi 

discutida nos encontros e atrelada a uma atividade, que era a pesquisa de reportagens em 

espanhol. As estagiárias pediram que fossem publicadas as reportagens e que cada aluno 

comentasse alguns dos textos que haviam sido colocados pelos colegas e pelas 

professoras(estagiárias). Então, em sala de aula, as professoras retomaram a discussão dos 

comentários e discutiram o que todos pensavam das reportagens e postagens realizadas. 

Posteriormente, as professoras trabalharam a construção textual a partir das reportagens 

postadas na rede social. Esse movimento em sala de aula, em que foi sugerida uma rede 

social, foi de grande importância para a formação das estagiárias, uma vez que a escolha foi 
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feita pelos alunos, não sendo algo imposto, e elas perceberam o engajamento de todos os 

alunos nessa atividade. Em relação ao uso da tecnologia, embora este não seja o foco da 

presente pesquisa, retomo a visão de Freire, M. (2009) que observa que 

o contexto social em que vivemos é marcado pela rapidez e imediatismo 

proporcionados por novas modalidades de acesso, armazenamento, 

recuperação e intercâmbio de informações. Essa caracterização não apenas 

nos coloca diante de possibilidades únicas de construção e manipulação de 

conhecimentos, mas, também, origina formas distintas de trabalho, 

comunicação e interação com o meio, com o outro e com o próprio 

indivíduo (p. 14). 

 

 Desenhar aulas de espanhol com um novo sentido de interação, conforme a citação de 

Freire, M, na aula de espanhol Complexa foi uma tarefa de ―procurar a comunicação entre a 

esfera dos objetos e a dos sujeitos que concebem esses objetos‖ (Morin, 2005:31).  Foram 

estabelecidas ―diversas relações entre ciências naturais e ciências humanas, sem as reduzir 

umas às outras (pois nem o humano se reduz ao biofísico, nem a ciência biofísica se reduz às 

suas condições antropossociais de elaboração)‖ (Morin, 2005:31). As estagiárias Bia e 

Cláudia comentam: 

que todos os conhecimentos construídos caminharam para outros ramos, 

direcionados a outras finalidades, como vestibular, concursos, trabalho, 

emprego, dentre outros ( EXC 60  – Aula Complexa de Língua Espanhola – 

estagiária  Bia), 

 e que  

Foi um desafio para nós, pensar em objetivos e temas e não em tópicos e 

diálogos para ensinar espanhol (EXC 61 – Aula Complexa de Língua 

Espanhola – estagiária  Cláudia). 

 

Entendo os dois excertos como um momento de reflexão sobre a aula de espanhol, 

com fundamento na Complexidade, em que as duas estagiárias pensaram na sua própria 

formação, partindo, também de modelos de aula e teorias que estavam tendo com os 

professores universitários. O estágio deveria servir como base fundamental para a formação 

desse docente, entrecruzando e relacionando teoria e prática. Nessa perspectiva, Moraes 

adverte que: 

Sabemos que o problema da formação docente passa necessariamente por 

uma discussão profunda e abrangente que perpassa vários aspectos de 

extrema importância e que estão relacionados à necessidade de uma revisão 

significativa nas bases constitutivas dos sistemas educativos, como condição 

efetiva para um melhor equacionamento da problemática que afeta a 

formação docente (Moraes, 2007:15). 
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Novamente, o tema relação toma um destaque nesta perspectiva de desenhar uma aula 

de língua, porque não é mais possível ser um professor que somente transmite conhecimentos 

e vocabulário. Com a continuidade desse pensamento, de fato, os nativos da língua poderão se 

destacar como os melhores professores porque sabem mais palavras que os outros. No 

entanto, com a busca de uma diferente interação entre os conteúdos e os pares, junto com a 

sociedade, é possível fazer algo diferente, mais do que transmitir vocabulário. 

Encerro esta seção com um excerto de cada estagiária, que menciona a dificuldade de 

desenhar uma aula de espanhol complexa:   

Elaborar uma aula complexa foi um grande desafio tanto no processo de 

desenvolvimento como de execução (EXC 62 – Aula Complexa de Língua 

Espanhola – estagiária Ana). 

 

Uma aula de espanhol complexa não é fácil, pois a nossa tendência é cair 

no modelo tradicional de ensino (EXC 63 – Aula Complexa de Língua 

Espanhola – estagiária Bia). 

 

A aula de língua complexa de espanhol é um pouco complicada para 

pensar. Acredito que se pensarmos muitos e querermos fazer algo certinho 

não chegaremos à Complexidade. (EXC 64 – Aula Complexa de Língua 

Espanhola – estagiária Cláudia) 

 

 Entendo que essas dificuldades apresentadas nos excertos acima, sejam um resquício 

de modelos de aula cartesianos, aulas prontas e dando sequência a uma apostila, por exemplo.  

De fato, em muitos momentos, as estagiárias comentaram que seria mais fácil seguir um livro, 

da página um até a trinta, mas que isso não seria uma aula Complexa de língua espanhola. 

Uma aula Complexa de língua espanhola deve promover uma preparação que conduza a 

desafios e novos significados para estabelecer relações entre a língua e a sociedade para, 

assim, partindo da incerteza, levar os alunos à mudança, com a tessitura de conhecimentos e 

disciplinas, estabelecendo novas interações, refletindo e sendo autocríticos da própria ação 

docente.  Represento esta fala da estagiária e o assunto discutido na presente pesquisa com a 

seguinte figura:  
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Figura 16 – Tema e subtemas – Textos B  

(Fonte: autoral) 

  

Dessa forma, vejo que as aulas de espanhol que foram desenhadas nesta pesquisa 

levaram em consideração ações docentes que permitiram que as estagiárias refletissem sobre 

o papel do docente em nossos tempos.  

A seguir, apresento a interpretação dos temas dos registros textuais denominados 

mudanças após a Complexidade.  

 

3.2.3 Reencontrando sentidos e conexões na Auto-heteroecoformação – textos C 

Considero que os temas e subtemas que emergiram da interpretação do último registro 

textual, denominado Mudanças após a Complexidade, são: Aprendizagem, abertura, 

conexões, exploração. Os subtemas que se relacionam a esses temas serão descritos e 

interpretados ao longo desta seção. 

Considero importante destacar que, de fato, este foi o último registro escrito após 

todas as conversas e discussões, assim como o término do curso de todas as aulas dadas. 

Promovi um momento de reflexão das estagiárias sobre o que havia mudado na formação 
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docente no estágio, desenhando aulas para os alunos, desenhando um curso, questionando-se e 

questionando o que mudou após terem vivenciado a Complexidade nesse momento de 

formação. Considero importante, também, o fato de ter aparecido o tema aprendizagem, não 

porque seja o tema principal destes registros e, sim, porque, na Complexidade, o ser humano é 

um eterno aprendiz, conforme Moraes (2008:73). O conhecimento do presente é necessário 

para o conhecimento do futuro, que, por sua vez, é necessário para o conhecimento do 

presente (Morin, 2011b:18) 

 

3.2.3.1 Aprendizagem 

 

 

 Aprendizagem é o tema que me chamou a atenção emerge da interpretação dos 

registros textuais, em que as estagiárias escreveram sobre as suas experiências de Mudanças 

após a Complexidade. O subtema relacionado a esse tema é: construção. Represento o tema e 

subtema da seguinte forma:   

 

 
Figura 19 – Aprendizagem e construção  

(Fonte: autoral) 

 

Ao pensar no tema da aprendizagem pela construção (de conhecimentos, saberes, 

ações, etc.), volto aos primeiros momentos, em forma recursiva, para lembrar algumas 

terminologias que as estagiárias usavam, como: dar aula, passar conhecimentos e passar 

conteúdo, entre outros. Neste momento da interpretação, retomo a experiência de haver 

passado com as estagiárias pelas discussões, desenho de curso, aulas, e reflexões no estágio e 
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penso que, em consonância com Roger (1999:91), ―o paradigma da Complexidade nos mostra 

uma lógica dos processos frente à realidade anestesiada do paradigma lógico da ordem‖. A 

estagiária Cláudia destaca que esse conhecimento, após os encontros com a Complexidade, 

propiciou às estagiárias momentos de aprendizagem pela construção de conhecimentos e 

saberes no decorrer do período de preparação de aula, reflexões pré-aula e pós-aula. Assim, a 

estagiária afere que:    

Quando comecei dar aula no projeto com os alunos da escola técnica e nos 

encontros com o professor que orientava o estágio era claro que estava me 

sentindo insegura, pois era a primeira vez que estava em uma sala de aula, 

mas depois que fui vendo que cada aluno é um ser único, que ele ajuda 

muito em aula quando apresenta a sua visão, seus conhecimentos próprios ou 

pesquisados, perdi o medo. Percebi que a aula não é essa organização total 

que pensava que deveria ser, pensava que a aula deveria ser 

cronometrada e regulada, mas, após o contato com a complexidade e as 

aulas percebi que não, que podemos repensar, mesmo na aula, o que 

pretendíamos fazer e o que podemos fazer. (EXC 65 – Mudanças após a 

Complexidade - estagiária Cláudia).  

 

 Percebo que a estagiária, no excerto acima, já está num processo continuo de 

aprendizagem Complexa, pois ela reconhece a insegurança de estar em um primeiro momento 

de situação de docência em que crenças foram sendo reconstruídas. A Cláudia, na minha 

interpretação, resgata a ideia de que a aula não pode ser regrada a ponto de não conseguir 

reformular e estabelecer ligações entre os diversos saberes, o que faria com que o professor 

não pudesse reaprender em cada aula. Nesse sentido, essa ação de reaprender encontra em 

Morin (2007), na recursividade, um apoio ao pensar que os ―produtos e os efeitos são ao 

mesmo tempo causas e produtores do que do que os produz‖ (p. 106). Dessa forma, percebo 

que a aprendizagem não se tornou uma aprendizagem linear e que a mesma recursividade deu 

sentido às ações das estagiárias em sala de aula e na sua própria aprendizagem. Elas 

perceberam que   

o professor tem como aliado a recursividade que o coloca mais próximo da 

realidade do aluno e assim se constrói conhecimento em bases sólidas (EXC 

66 – Mudanças após a Complexidade - estagiária Cláudia). 

 

poderíamos aplicar nossa aula sem ter que, necessariamente, 

explicarmos conceitos e teorias decorativas, mas aproveitarmos o 

conhecimento, já adquirido, e explorarmos de uma forma global esse 

conhecimento. 

Sinto que mudei minha visão de aula após trabalhar como os operadores da 

Complexidade (a recursividade, o hologramático e o dialógico em aula (EXC 

67 – Mudanças após a Complexidade - estagiária Bia). 

 

aprendemos que, para trabalharmos em conjunto, com nossos alunos, 

necessitamos intercambiar conhecimentos, aplicar a interdisciplinaridade e a 

multidisciplinaridade, visando à união de conhecimentos comuns de mundo 
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e do senso de conhecimento científico para atingirmos a 

transdisciplinaridade que é o objetivo a ser alcançado na educação para 

quebrar o ensino tradicional (EXC 68 – Mudanças após a Complexidade - 

estagiária Ana). 
 

 

As estagiárias, como mencionado em outro momento, estavam em um momento de 

complexificação, e posso até afirmar que juntos – eu como professor – também estávamos  no 

processo de complexificar a minha experiência como gestor e como professor. Por isso, a 

estagiária Ana fala em aplicar a interdisciplinaridade já que parece ser que é a escolha lexical 

aplicar a interdisciplinaridade seja a forma como ela logrou se expressar.  Nos três excertos 

percebo como o processo de formação docente está marcado pela construção, pela 

aprendizagem ao trabalharem juntas (as estagiárias, os alunos da Escola Técnica e eu). Ainda 

no processo de complexificar as ações docentes a estagiária Ana observa que:   

Aprendi que não devo programar a aula como se fosse uma receita, isto é, 

quando nos propomos a construir conhecimento, devemos informar ao 

aprendiz qual é a finalidade daquela construção e pensar que algo pode 

mudar no decorrer da aula (EXC 69 – Mudanças após a Complexidade – 

estagiária Ana). 

 

Nesse sentido, percebo como as estagiárias foram deixando a linearidade em sala de 

aula e foram pensando mais de forma Complexa. Ainda, destaco que não era do meu interesse 

compreender o antes e o depois – no sentido de ver um progresso linear, mas entender que as 

elas tiveram uma mudança após a vivência da Complexidade. Os excertos deixam claro que a 

função dos operadores da Complexidade haviam feito sentido em suas ações, pensamentos e 

reflexões. Ana, Bia e Cláudia comentam que:   

em minha opinião, a recursividade, o hologramático e o dialógico são os 

operadores que aplicamos em sala de aula e que dão ao professor a 

oportunidade de criar uma ligação entre ele e o aprendiz, entre o que 

podemos construir juntos em sala de aula, no curso de espanhol (EXC 70 – 

Mudanças após a Complexidade – estagiária Ana). 

 

Sinto que mudei minha visão de aula após trabalhar como os operadores 

da Complexidade (a recursividade, o hologramático e o dialógico em aula), 

por exemplo: planejamos atividades em grupo, onde todos contribuem 

falando em espanhol, ajudando o colega que está perdido, provocando novas 

pesquisas (EXC 71 – Mudanças após a Complexidade – estagiária Bia) 

  

A recursividade, o principio dialógico e o hologramático, considero que 

sejam muito importantes em nossa formação. Após dar aula pensando 

nesses princípios, percebo que eles dão ao professor brasileiro a 

oportunidade de criar uma ligação entre ele e o aluno, entre o que cada um 

traz para sala de aula e ajudar com os conhecimentos construídos (EXC 72 – 

Mudanças após a Complexidade – estagiária Cláudia) 
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Dos três operadores apontados pelas estagiárias, nos excertos acima, significa que 

houve um entendimento da proposta dos operadores ao vivenciar situações de aprendizagem 

diversas. Entendo que os operadores não limitaram a ação, como fora mencionado nos textos 

das estagiárias, foi, ao contrário, um caminho que orientou como valorar e modificar as ações 

docentes, dando voz ao aluno, ao que o aluno traz para sala de aula. Ancoro a interpretação 

dos excertos na observação de Morin (2013), que aponta para a necessidade de ―afrontar 

realidades profundas que, exatamente, unem verdades aparentemente contraditórias‖ (p. 68). 

As estagiárias, nesse momento de reflexão, buscaram, também, entender que é necessário, 

para poder aprender e construir novos sentidos na docência, ―confrontar-se com os 

paradoxos da ordem/desordem, da parte/todo, do singular/geral; incorporar o acaso e o 

particular como componentes da análise científica e colocar-se diante do tempo e do 

fenômeno, integrando a natureza singular e evolutiva do mundo à sua natureza acidental e 

factual‖ (Morin, 2005:3). Considero que, no sentido de se colocarem diante do tempo e do 

fenômeno que elas estavam vivenciado, as estagiárias conseguiram ter outra visão do que 

seria a aula e um curso de espanhol já no decorrer das aulas e do curso. Percebi como as 

discussões foram ficando um pouco mais demoradas e com mais conteúdo, conversando mais 

sobre o que a Complexidade trouxe para todos os encontros e para as aulas.   

 Em cada aula, as estagiárias desenvolveram atividades que faziam conexões e ligações 

entre os conteúdos e objetivos da aula. Pude acompanhar como elas, enquanto pessoas e 

professoras de língua espanhola, iam apresentando novos exemplos de superação. Destaco 

que a aprendizagem se deu, também, no sentido humanístico de olhar para o outro que estava 

em sala de aula, como colega de turma e de profissão. Houve momentos de ruptura, de 

desordem nas aluas e no curso. Por exemplo, cheguei a ouvir: ela está atrapalhando a minha 

fala; ela não me deixa interromper quando acho que algo está errado; porque temos que 

estar as três em aula? Não dá para seguir assim... Em alguns momentos, nas reuniões, após 

as aulas, eu mesmo tive de pensar em como fazer a gestão dos momentos de tensão em que a 

ruptura (desordem) se fez presente. Não foram, em alguns momentos, situações constantes de 

aparentes discordâncias, mas eram eles que as incentivavam a pensar nas conquistas, no 

processo de aprendizagem pelo qual estavam passando e em como as aulas estavam 

diferentes, quando se pensa em conjunto, consigo mesmo, com o outro, com os outros, no 

ambiente (Auto-heteroecoformação, Freire, M. 2009, Freire e Leffa 2012).  

A aparente ordem voltava, e novas ideias iam surgindo. Um exemplo que relata a 

experiência de haverem construído conhecimentos nas aulas pode ser visto no excerto da 

estagiária Bia: 



150 
 

Em outras aulas foi sugerido que entregassem as palavras pesquisadas e a 

partir das quais deveria ser construído outro texto e depois discutido e 

falado o que cada um queria dizer. Outra parte deste todo complexo, sugeriu 

que esse texto deveria ser uma crônica, pois assim poderiam num texto curto 

tratar sobre assunto do cotidiano, considerando as palavras que 

escolhêssemos, poderia ser um texto engraçado e prazeroso de se realizar. 

Outro ponto importante foi a ideia de trocar os textos entre os grupos para 

constatar a compreensão de outros que não fizeram parte na construção do 

textual. Assim, sinto eu, aplicamos a complexidade usando um mesmo texto 

criado e visto de diferentes ângulos e sempre com tarefas diferentes. 

(EXC 73 – Mudanças após a Complexidade – estagiária Bia).  

 

  

Nesse excerto, a estagiária destaca que houve um momento de atividade em que os 

alunos não queriam trabalhar e alguns não fizeram o trabalho solicitado. Quando foram 

trocados os textos, parece que os alunos se interessaram pelo conteúdo escrito e voltaram à 

participação da discussão desses textos já produzidos. Ainda a palavra aplicar a complexidade 

apareça no excerto, volto a enfatizar que eram os primeiros momentos em que as estagiárias 

estavam em contato com a Complexidade. Ao mesmo tempo em que elas e eu estávamos 

vivenciando essa Complexidade, nos deparávamos com a preocupação de fazer algo diferente. 

De mudar o nosso estágio.     

 Assim, com este primeiro tema, vejo, neste contexto, que a aprendizagem foi o 

produto de uma constante construção interna (ao pensarem e refletirem sobre a ação em sala 

de aula), externa (ao se colocarem no lugar do aluno e ouvirem o que o aluno precisava),  

voltando para um momento interno de novas reflexões e novas propostas de ação em sala de 

aula.  

 A seguir, apresento o segundo tema e subtema que emergiu da interpretação dos 

últimos registros textuais desta pesquisa.   

 

3.2.3.2 Abertura  

 

 

Abertura é o segundo tema que emerge da interpretação dos registros textuais, em 

que as estagiárias escreveram sobre as suas experiências de Mudanças após a Complexidade. 

Os subtemas relacionados são: possibilidades e intercâmbios. Represento o tema e os 

subtemas da seguinte forma: 
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Figura 17 – Abertura, possibilidades e intercâmbios  

(Fonte: autoral) 

 

Pensar no tema abertura, que emerge da interpretação destes últimos textos, me leva 

a entender que estes registros tiveram a função de compreender o fenômeno de ser professor-

aluno e aluno-professor em um contexto de formação. As estagiárias foram expostas a 

momentos de discussão, de reconstrução de conceitos e desconstrução de paradigmas para 

poder estabelecer uma função da universidade, que, segundo Morin, é a instituição que 

―conserva, memoriza, integra, ritualiza uma herança cultural de saberes, ideias, valores; 

regenera essa herança ao reexaminá-la, atualizá-la, transmiti-la; gera saberes, ideias e valores 

que passam, então, a fazer parte da herança‖ (Morin, 2003:76). Nesse sentido, pensar em 

abertura me permite entrever que as estagiárias precisaram abrir as suas mentes às 

possibilidades que a própria Complexidade lhes ofereceu e, dessa forma, propor intercâmbios 

que pudessem construir novos saberes. Nesse sentido, ao desenhar uma aula, um curso, as 

estagiárias perceberam que     

A aula não é essa organização total que pensava que deveria ser, pensava que a aula 

deveria ser cronometrada e regulada, mas, após o contato com a complexidade e as 

aulas percebi que não, que podemos repensar, mesmo na aula, o que 

pretendíamos fazer e o que podemos fazer (EXC 74 – Mudanças Após A 

Complexidade – Estagiária Cláudia).  

 

 

Nesse excerto, percebo que a estagiária estava aberta às novas descobertas e 

mudanças que decorreram de nossos estudos, discussões e experiências em sala de aula. 

Percebo, também, que as estagiárias olharam para novas possibilidades de dar aula, novos 

intercâmbios que foram construídos no âmbito do ensino-aprendizagem de um curso de 

espanhol, desenvolvendo atividades que levassem o aluno a refletir e a ver a língua espanhola 

não como elemento necessário para a ascensão social (no sentido de dominar uma língua 
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estrangeira para mudar de status social) e, sim, como uma possibilidade de realizar 

intercâmbios que visassem à cidadania. Nesse sentido, Petraglia (2014:131-132) aponta que o 

ser humano está inserido numa cultura multidimensional que não permite mais a disjunção e 

separação de conhecimentos.   

 Essa ligação de conhecimentos fez com que as estagiárias pensassem e repensassem, 

em contextos de estágio e docência, como a Complexidade permitiria novas possibilidades 

para que os intercâmbios de saberes quebrassem as barreiras da simplificação. Morin, dessa 

forma, adverte que a Complexidade confronta ―constantemente a pura simplificação (à qual 

não exclui, mas reposiciona), é um pensamento que postula a dialógica, a recursividade, a 

hologramaticidade, a holoscópica como seus operadores mais pertinentes‖ (Morin, 2003:53). 

Esses operadores apresentados por Morin são, também, destacados pelas estagiárias em 

diversos momentos – algumas vezes para repensar as próprias aulas, como pode ser visto no 

excerto da estagiária Cláudia:  

A recursividade, o principio dialógico e o hologramático, considero que 

sejam muito importantes, após dar aula pensar nesses operadores, porque 

dão ao professor brasileiro a oportunidade de criar uma ligação entre 

ele e o aluno, entre o que cada um traz para sala de aula e ajudar com os 

conhecimentos (EXC 75 – Mudanças após a Complexidade – estagiária 

Cláudia). 
 

Entendo que essa ligação mencionada no excerto, signifique algo relevante, como uma 

nova descoberta na formação das estagiárias, que estavam construindo conhecimentos e 

vivenciando a Complexidade nas aulas: dar voz ao aluno. Interpreto como colocar o aluno 

com um ser ativo que está presente na construção de conhecimentos e na construção da aula 

dentro do curso de espanhol. Pensar nesse ouvir o aluno, ouvir as necessidades que o aluno 

leva para a sala de aula, foi algo que pode ser considerado como uma das tantas 

possibilidades de relacionar a Complexidade em sala de aula. Refletindo sobre essa abertura 

às possibilidades, a estagiária Ana comenta que:     

Como professores, devemos ficar abertos a novos saberes e tentar, na medida 

do possível, estruturar-nos para criar possibilidades e aulas com conteúdo 

significativo  (EXC 76 – Mudanças após a Complexidade – estagiária Ana). 
 

 No excerto acima, a estagiária parece mostrar como esse saber pode ir além do que os 

livros apresentam para o ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira. As estagiárias, que 

pensaram nas aulas de espanhol, para os alunos da Escola Técnica, demonstraram, no decorrer 

das aulas construídas e dos encontros comigo, como orientador de estágio, que houve 

mudanças na forma de ver as aulas, na forma de avaliar métodos de ensino de uma língua 
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estrangeira, e que essas mudanças propiciaram intercâmbio de sabres entre elas e os alunos. 

Conforme o relato da estagiária Bia:  

Sinto que mudei minha visão de aula após aplicar a Complexidade (a 

recursividade, o hologramático e o dialógico em aula), por exemplo: 

planejamos uma atividade em grupo onde todos contribuem falando em 

espanhol, ajudando o colega que está perdido, provocando novas 

pesquisas é exercitar o conceito de Complexidade, pois cada um é a parte 

que compõe o todo e assim compomos uma língua (EXC 77 – Mudanças 

após a Complexidade – estagiária Bia).    

 

 A estagiária Bia retoma essa construção colaborativa da língua como operador da 

Complexidade, como uma forma de estar juntos em sala de aula, de desenvolver ações 

discentes que corroborem a ideia de mudar a aula, mudar a educação, reformar o pensamento 

(Morin, 2005). Nesse excerto aparece a escolha lexical exercitar como uma forma de 

expressar a vivência da Complexidade. Muito embora eu acredite que essa vivência seja um 

exercício contínuo e constante para poder estar sempre disposto às mudanças na vida, na 

escola e na sociedade.  

 A seguir, apresento o terceiro tema e subtemas que emergiu da interpretação destes 

últimos registros textuais.  

 

 

3.2.3.3 Conexões 

 

 

Conexões é o terceiro tema que emerge da interpretação dos registros textuais, em que 

as estagiárias escreveram sobre as suas experiências de Mudanças após a Complexidade. O 

subtema relacionado a esse tema é: novidade. Represento o tema e subtema da seguinte forma 
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Figura 18 – Conexões e novidade  

(Fonte: autoral) 

 

Ao pedir que as estagiárias registrassem que mudanças haviam tido após vivenciarem 

a Complexidade, desenhando aulas, desenhando um curso, construindo conhecimentos e 

saberes com os alunos da Escola Técnica, o tema aparece no plural, refletindo o momento em 

que elas se perceberam, após o término das aulas, como estagiárias que estabeleceram 

conexões com a novidade, de estar em sala de aula. Essas conexões se remetem às ações 

realizadas em sala de aula, durante as discussões e após as aulas. Percebo que houve uma 

mudança interior que partiu da reflexão sobre as aulas a que haviam sido expostas no decorrer 

de sua formação, como o narra a estagiária Bia:  

A princípio estávamos perdidas. O que era essa complexidade? Como 

preparar uma aula diferente de tudo que vivenciamos até hoje? Não 

temos modelo prático referente ao ensino de espanhol na escola, as aulas que 

tivemos sempre foram tradicionais. Como apresentarmos uma aula 

diferenciada considerando os conceitos de complexidade defendidos por 

Edgar Morin? (EXC 78 – Mudanças após a Complexidade – estagiária Bia).   
 

 Percebo, neste excerto, que conexões foram realizadas pelas estagiárias a partir do 

momento em que emerge a dúvida em relação à formação, e novos questionamentos são feitos 

com vistas a criar novas estratégias em sala de aula, não perpetuando, como mencionado 

anteriormente, modelos de aula tradicional que não chamassem a atenção dos alunos. Nesse 

sentido, Petraglia (2014:136) afirma que precisamos, pois, de uma mudança de 

comportamento nas diversas áreas do saber que promova uma reflexão e ação transdisciplinar, 

capaz de unir saberes e seres. Após a vivência com a Complexidade, as estagiárias puderam 
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estabelecer essas conexões necessárias para unir saberes. As estagiárias puderam trabalhar, 

também, na perspectiva da auto-heteroecoformação que, segundo Freire (Freire, M. 2009), 

revela a  

interconectividade e simultaneidade dos construtos que a compõem, liberta 

os processos formativos de uma visão reducionista e simplificadora, na 

medida em que destaca os sujeitos, suas individualidades, suas inter-relações 

e o ambiente em que se constituem, se desenvolvem e se transformam (p. 

20).  
 

 Na perspectiva de questionar o reducionismo, as estagiárias, também, pensavam nas 

aulas e na própria experiência de dar aula, de ter dado aula e de estarem em aula com a 

Complexidade. As três estagiárias, ainda, destacam que, após a Complexidade, consegue ver o 

aluno, a escola, o professor como conexões que foram estabelecidas a partir da novidade: 

Como professores, devemos ficar abertos a novos saberes e tentar, na medida 

do possível, estruturar-nos para criar possibilidades e aulas com 

conteúdo. Devemos também nos conectar à tecnologia que avança a passos 

largos, pois será um trunfo o qual poderemos utilizar em sala de aula e não 

fragmentar saberes ou alienar aos alunos em nosso ensino de espanhol (EXC 

79 – Mudanças após a Complexidade – estagiária Ana).   

 

Planejamos atividades em grupo, onde todos contribuem falando em 

espanhol, ajudando o colega que está perdido, provocando novas pesquisas 

para trabalhar na perspectiva da Complexidade, pois cada um é a parte que 

compõe o todo e assim compomos uma língua, construímos uma língua. 

(EXC 80 – Mudanças após a Complexidade – estagiária Bia).   

 

Quando comecei dar aula no projeto com os alunos da escola técnica e nos 

encontros com o professor que orientava o estágio era claro que estava me 

sentindo insegura, pois era a primeira vez que estava em uma sala de aula, 

mas depois que fui vendo que cada aluno é um ser único, que ele ajuda 

muito em aula quando apresenta a sua visão, seus conhecimentos 

próprios ou pesquisados, perdi o medo. (EXC 81 – Mudanças após a 

Complexidade – estagiária Cláudia) 

 

Na visão da estagiária, entendo que é possível ver as diversas conexões que as 

estagiárias realizaram após, e durante, a experiência Complexa de pensar, discutir, planejar, 

refletir, repensar, recriar, refazer, se organizar em espanhol, trazendo a novidade para 

elementos que configuravam ações docentes diferentes. Neste sentido, a estagiária Bia 

comenta que a grande preocupação dela era:   

 

Como apresentarmos uma aula diferenciada considerando os conceitos 

de Complexidade defendidos por Edgar Morin? (EXC 82 – Mudanças 

após a Complexidade – estagiária Bia).  
 

Entendo este excerto, como o momento em que, após termos vivenciado um pouco da 

Complexidade, as estagiárias começaram a problematizar as suas ações, no sentido de se 
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questionar, de procurar novos caminhos na docência, a estreitar novas conexões que poderiam 

fazer com que elas se sentissem complexas, sendo estagiárias-professoras e professoras-

estagiárias.  

O fato de vivenciar papéis, sentir-se estagiárias-professoras e professoras-estagiárias 

reforça, de forma recursiva, é o fenômeno que procuro entender nesta pesquisa: Ser professor 

complexo de Espanhol, formando e formador, em uma instituição de ensino superior privada 

da zona Leste de São Paulo. Percebo que elas, no momento do primeiro estágio, foram 

surpreendidas por um convite que fiz para participarem de estudos e desenho de cursos, 

devendo as três estagiárias estar na sala de aula, juntas, partilhando do mesmo espaço de aula. 

Entendo que havia muitos medos, uma vez que o desconhecido provocava, nelas, dúvidas e 

receios. Como mencionei em outros momentos, não foi uma ação perfeita, uma vez que a 

própria Complexidade não pretende ser uma receita pronta (Morin). Foi, metaforicamente 

falando, uma receita que teve de ser refeita, repensada e reconfigurada de acordo com as 

necessidades e obrigações dos alunos da Escola Técnica, das estagiárias e do professor 

orientador de estágio (neste caso, eu mesmo como pesquisador). Houve momentos de 

conflitos que pareciam querer romper as conexões estabelecidas, com risco de não vencer 

essa novidade que estava diante delas. Mas, como complexos, procuramos, eu e as 

estagiárias, pelo diálogo e pela reflexão, manter a ordem na desordem, estabelecer novas 

conexões que nos permitissem repensar que tudo isso se tratava de momentos de formação 

para a vida. Considero que as estagiárias venceram o desafio da novidade e enfrentaram a 

sala de aula com esse movimento recursivo de encontros e aulas (ir para a aula e voltar para 

os nossos encontros – com a finalidade de conversar sobre as aulas). Nesse sentido, a 

estagiária Cláudia comenta que:   

Quando comecei dar aula no projeto com os alunos da escola técnica e nos 

encontros com o professor que orientava o estágio era claro que estava me 

sentindo insegura, pois era a primeira vez que estava em uma sala de 

aula, mas depois que fui vendo que cada aluno é um ser único, que ele ajuda 

muito em aula quando apresenta a sua visão, seus conhecimentos próprios ou 

pesquisados. (EXC 83 – Mudanças após a Complexidade – estagiária 

Cláudia).  
 

 Neste excerto, interpreto essa insegurança de estar pela primeira em situação de sala 

de aula, como comenta a Cláudia, como um momento de mudança que se reflete na visão de 

conhecimentos e de ações. A aluna menciona a colaboração do aluno, de forma ativa como 

um processo interminável de conversas, de planejamentos, de ordem, desordem, dialogo, 

escuta, ação, ligações e religações, na aula.  



157 
 

 A seguir apresento o último tema que emerge desta interpretação dos registros textuais 

que materializam a experiência de haver vivenciado a Complexidade.   

 

3.2.3.4 Exploração 

 

 

Exploração é o quarto e último tema que emerge da interpretação dos registros 

textuais, em que as estagiárias escreveram sobre as suas experiências de Mudanças após a 

Complexidade. Os subtemas relacionados a esse tema são: segurança, motivação e 

desânimo. Represento o temas e os subtemas da seguinte forma 

 

 

 

 
Figura 19 – Exploração, segurança, motivação e desânimo  

(Fonte: autoral) 

 

 O substantivo exploração, segundo o dicionário Houaiss, pode significar: ―tirar 

proveito de; beneficiar-se‖ ou ―percorrer (região, território etc.) para estudar, pesquisar, 

conhecer‖, dentre outros sentidos. Tomo esse sentidos, que podem parecer antagônicos, por 

atribuírem sentido à experiência vivida pelas estagiárias após terem passado pela 

Complexidade: explorar, para elas, segundo os registros textuais, trouxe um benefício, pois 

aproveitaram-se de novas reflexões que levantavam dúvidas e percorreram, por meio de 

leituras, discussões e ações docentes, uma forma nova de estagiar. É o que relata a estagiária 

Bia:  
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Com esse estágio conhecemos outras formas de dar aula, de forma 

complexa dando voz à expressão do aluno, sem desclassificá-la, respeitando 

a variedade social, étnica e outros diversos fatores que caracterizam um 

ensino fechado e tradicionalista (EXC 84 – Mudanças após a Complexidade 

– estagiária Bia).  

 
 

Neste excerto a Bia responde que mudanças elas percebiam em sua formação, após 

terem conhecido a Complexidade. Vejo que há uma relação muito divergente na ação 

proposta: ao início, quando apresentei a proposta de curso para os alunos da Escola Técnica, 

houve muita motivação, mas, depois, aproximando-se da data de início do curso, parece que a 

aparente segurança que as estagiárias haviam apresentado se transformava em desânimo, em 

medo; precisavam de motivação para estar em sala de aula. A motivação se deu ao 

conhecerem outra forma de dar aula, como ela mesma comenta, como parte de um trabalho 

de reflexão, comprando modelos de aula e vendo que é possível fazer algo diferente.   

Como mencionei em outros momentos, solicitei que as estagiárias fizessem uma 

reflexão de como haviam sido as aulas de língua espanhola com as quais tiveram contato e 

que, a partir dessas experiências, pudessem pensar e ressignificar sentidos em sala de aula. 

Com essa ação, percebo que esse receio que desmotivava as estagiárias era algo natural e que 

foi perpassado pelo sentimento que as circundava; em determinados momentos, era produto 

de uma ação que isola conhecimentos. Morin (2005) neste sentido afirma que ―tem-se medo 

até da noção de homem, que se quer exorcizar, como se ela fosse privada de todo conteúdo e 

de toda significação‖ (p. 278). Em nossos encontros, ao recapitular o que havia acontecido nas 

aulas e como elas estavam se sentindo, tentava mostrar as conquistas e logros que as 

estagiárias haviam conquistado. Era claro que elas se sentiam inseguras, mas aos poucos a 

reflexão sobre a ação dava lugar à falta de segurança. Cláudia e Bia comentam isto ao 

mencionar que:    

A princípio estávamos perdidos. O que era essa complexidade? Como 

preparar uma aula diferente de tudo que vivenciamos até hoje? Não temos 

modelo prático referente ao ensino de espanhol na escola, as aulas que 

tivemos sempre foram tradicionais. Como apresentarmos uma aula 

diferenciada considerando os conceitos de complexidade defendidos por 

Edgar Morin? Segundo Morin, não precisamos extinguir a concepção da 

disciplina, mas reanimá-la em outras composições. (EXC 85 – Mudanças 

após a Complexidade – estagiária Bia).  

 

Estamos trilhando os últimos semestres do curso de letras e a cada dia me 

deparo com novas informações que muitas vezes me deixa desaminada. Por 

outro lado tenho noção da luta interna que travarei para mostrar o quanto é 

importante ser complexo. Falar sobre o desânimo não engloba apenas a 

baixa remuneração, mas também a falta de empenho desses professores 

em demonstrar o quão é importante a sua profissão. Durante um 
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momento chego a acreditar que eles não têm noção de que podem mudar a 

triste realidade do ensino público no Brasil. Em outro instante acredito que, 

para estes professores falta o conhecimento do que é ser complexo. (EXC 86 

– Mudanças após a Complexidade – estagiária Cláudia).  

 

 

Nos excertos percebo que houve uma motivação interna para entrar em sala de aula, 

sendo esse momento o que permitiria que rompessem com antigas formas metodológicas 

(tidas tradicionais) e transformassem o desânimo, que aparentemente tomou conta, em alguns 

momentos do curso, em segurança. Eu destacava, nos encontros, após e antes de se iniciarem 

as aulas em que as estagiárias eram professoras, que era necessário ver a Complexidade como 

uma motivação na ação docente, uma vez que próprio Morin (2005:176) afirma que não se 

deve cair no erro de 

conceber a Complexidade como receita, como resposta, em vez de 

considerá-la como desafio e como uma motivação para pensar. Acreditamos 

que a Complexidade deve ser um substituto eficaz da simplificação mas que, 

como a simplificação, vai permitir programar e esclarecer. 
 

 Nesse sentido, percebo que a reflexão sobre o paradigma simplificador e reducionista 

teve um impacto forte após terem vivenciado a Complexidade, pois perceberam que os alunos 

se tornavam alunos mais participativos: a despeito do trabalho e do horário que os alunos da 

Escola Técnica tinham para chegar até a Instituição de ensino superior, as aulas eram muito 

frequentadas e quase não havia faltas. Percebo que as estagiárias, que pouco antes de se 

iniciarem as aulas não se sentiam seguras, após a primeira, a segunda e a terceira aula, 

entusiasmavam-se e traziam novas problemáticas para as discussões que aconteciam às terças-

feiras. A estagiária Cláudia comenta sobre essas mudanças:   

Quando comecei dar aula no projeto com os alunos da Escola Técnica e nos 

encontros com o professor que orientava o estágio era claro que estava me 

sentindo insegura, pois era a primeira vez que estava em uma sala de aula, 

mas depois que fui vendo que cada aluno é um ser único e múltiplo, que ele 

ajuda muito em aula quando apresenta a sua visão, seus conhecimentos 

próprios ou pesquisados, perdi o medo (EXC 87 – Mudanças após a 

Complexidade – estagiária Cláudia).  

 

 Na minha interpretação, percebo que, na visão desta e das outras estagiárias, há uma 

ideia que se consolidou nas aulas, após as conversas sobre Complexidade: ver o aluno como 

um ser único e, ao mesmo tempo, múltiplo, dar voz ao aluno, procurar fazer com que o aluno 

possa opinar e se sentir parte das decisões tomadas em sala de aula. Percebo que o fenômeno 

de ter alunos que se sintam professores, sob a ótica da Complexidade, se faz presente no 

momento em que as estagiárias vivem o papel de estagiárias e, ao mesmo tempo, o de 

professoras. Esse ser professor-aluno e aluno-professor configura, e ressignifica, as ―novas 
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perspectivas educacionais e, consequentemente, novos papéis e responsabilidades atribuídos a 

professores e alunos‖ (Freire, M. 2009:15).  

Esses novos papeis no estágio fizeram com que as estagiárias pudessem retomar o 

amor pela profissão, mesmo diante de muitos problemas que a nossa profissão enfrenta, tais 

como a baixa remuneração, o fato de haver pouquíssimos alunos no curso de Letras 

Português/Espanhol, poucos editais para professor da escola pública, poucas escolas onde é 

oferecido o espanhol como componente curricular, entre outros. A estagiária Cláudia comenta 

que:   

Estamos trilhando os últimos semestres do curso de letras e a cada dia me 

deparo com novas informações que muitas vezes me deixa desaminada. Por 

outro lado tenho noção da luta interna que travarei para mostrar o quanto é 

importante ser complexo (EXC 88 – Mudanças após a Complexidade – 

estagiária Cláudia).  
 

 

 Na minha interpretação, esse excerto mostra que a estagiária, ao vivenciar a 

Complexidade, percebeu o quanto o mundo está mudando e o quanto a escola tem se afastado 

da sociedade, pois não acompanha a evolução dos conhecimentos, decorrente da globalização, 

e insiste em manter saberes especializados (Morin, 2011a:155). Percebo como as estagiárias, 

nestes registros textuais, usam a Complexidade como algo que é inerente às suas ações 

docentes, como algo que elas querem levar para a ação em sala de aula após deixarem a 

instituição de ensino superior.  

 A Complexidade permitiu que essas estagiárias pudessem ver, e refletir, que muitos 

professores propõem as mesmas atividades em sala de aula durante muito tempo por causa de 

diversos fatores, como cansaço, baixa remuneração (a pesquisa que apresenta os motivos de 

não se professor), salas lotadas com muitas crianças, entre outros fatores. Porém, é possível 

resgatar esse Eros de forma inteligente, sabendo que o aluno é um e múltiplo, e que existem 

outras formas de contribuição do aluno em sala de aula. Neste sentido a estagiária Cláudia 

comenta que: 

Falar sobre o desânimo não engloba apenas a baixa remuneração, mas 

também a falta de empenho desses professores em demonstrar o quão é 

importante a sua profissão. Durante um momento chego a acreditar que eles 

não têm noção de que podem mudar a triste realidade do ensino público no 

Brasil. Em outro instante acredito que, para estes professores falta o 

conhecimento do que é ser complexo (EXC 89 – Mudanças após a 

Complexidade – estagiária Cláudia).  
  

 Entendo, então, com esse excerto, que as estagiárias que estavam inicialmente 

desmotivadas perceberam a desmotivação dos professores e, com alguns exemplos discutidos 

nas reuniões, puderam olhar para possíveis ações que podem ser construídas em sala de aula. 
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Morin, nesse sentido, afirma que a ideia de reformar (a escola) reunirá as inteligências 

dispersas e ressuscitará novas propostas (Morin, 2011a:147). Dessa forma, as estagiárias 

vivenciaram novas propostas, explorando a Complexidade, e tiveram, como benefício, o dar 

valor ao aluno e à profissão e de rever os conceitos que tinham das aulas, como mostram nos 

excertos abaixo: 

Aprendi que não devo programar a aula como se fosse uma receita, isto é, 

quando nos propomos a construir conhecimento, devemos informar ao 

aprendiz qual é a finalidade daquela construção e pensar que algo pode 

mudar no decorrer da aula, mas há um objetivo que devemos atingir. 

Aprendi com a Complexidade que devemos indicar o norte do conhecimento 

que não se solidifica, visto que o professor é o construtor de saberes e não 

um retentor do conhecimento (EXC 90 – Mudanças após a Complexidade – 

estagiária Ana). 

 

A Complexidade me ensinou a ser e dar valor ao aluno e a minha vida 

como professora (EXC 91 – Mudanças após a Complexidade – estagiária 

Bia).  

 

Percebi que a aula não é essa organização total que pensava que deveria ser, 

pensava que a aula deveria ser cronometrada e regulada, mas, após o contato 

com a Complexidade e as aulas percebi que não, que podemos repensar, 

mesmo na aula, o que pretendíamos fazer e o que podemos fazer. (EXC 

92 – Mudanças após a Complexidade – estagiária Cláudia). 

 

 Ao amarem a profissão, também encontraram um possível caminho para serem 

professoras sem deixarem de ser estagiárias, perdendo medos. Após a experiência com a 

Complexidade, a estagiária Cláudia relata que:  

 
Perdi um dos meus medos de ser professora: dar aula (EXC 93 – 

Mudanças após a Complexidade – estagiária Cláudia).  

 

 Diante disso, considero que as mudanças, após a Complexidade, foram mudanças 

internas e externas que permitiram um olhar contemplativo para a ação docente, sem perder 

de vista que é necessário estar sempre atentos às mudanças que podem acontecer na 

sociedade, na vida, na escola. Dessa forma, represento os temas e os subtemas da seguinte 

forma:  
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Figura 20 – Temas e subtemas – textos C 

 (Fonte: autoral) 

 

 

 Reitero que não estou apresentando, nesta interpretação, um resultado linear, produto 

de um método de trabalho que deve ser seguido à risca. Apresento, sim, um resultado que 

pode servir como inspiração para alunos que estão realizando estágio, considerando as 

diversas mudanças de local, situações, convênios, alunos, clima, ânimos e ação gestora, entre 

outras referências.  

 

3.3 A essência do fenômeno a Auto-heteroecoformação de professores de Espanhol em 

um curso de licenciatura 

 

As estagiárias, ao se depararam com a futura disciplina de estágio me questionaram, 

como professor da disciplina, o deveria ser feito em uma escola: se só iriam observar e fazer 

relatórios. A dúvida apresentada pelas estagiárias, assim como o modelo de estágio proposto 

pela instituição de ensino superior, me fez pensar em um estágio novo em que um curso de 

espanhol, sob a ótica da Complexidade, fosse pensando e oferecido para alunos de uma 
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escola. As estagiárias, por iniciativa própria, se reuniam para pensar as tarefas (sem eu ter 

pedido nada, como professor da disciplina futura) e procuraram informações sobre o estágio e 

sobre a Escola Técnica; assim, estudaram juntas, por conta própria, algumas informações 

sobre quem era Morin, o que era a Complexidade. A partir do curso de Complexidade, 

desenharam as aulas, pediram sugestões de material, a correção das aulas, apesar de eu ter 

recusado e sugerido que elas mesmas estudassem e apontassem os possíveis erros. As 

estagiárias ficaram desapontadas com a minha resposta, mas fizeram a correção e eu avaliei o 

que haviam apontado. Ao desenhar o curso e construir as aulas, elas fizeram com que os 

alunos da Escola Técnica saíssem do seu bairro e frequentassem a universidade, construíram 

conhecimentos juntos, usaram a mesma sala de aula em que elas, as estagiárias universitárias, 

tinham aula. Os alunos da Escola Técnica estavam num ambiente social, numa instituição de 

ensino superior. As estagiárias, por sua vez, esperavam que só receberiam aulas e conteúdos e 

nunca imaginaram que seriam professoras, como parte da formação de professoras.  

Apresento, a partir do temas que emergira das narrativas das estagiárias, a essência do 

fenômeno a Auto-heteroecoformação de professores de Espanhol, representado da seguinte 

maneira:  

 
Figura 21 – Essência do fenômeno a Auto-heteroecoformação de professores de Espanhol em um curso de 

licenciatura 

 (Fonte: autoral) 
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 Para entender esta representação, entendo que as estagiárias, ao vivenciarem a Auto-

heteroecoformação, encontraram subsídios para que a preparação como professoras (que iam 

ministrar um curso de espanhol) fizesse sentido. Perceberam que a exploração da tessitura 

de todos os que estão envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, na escola, é um fator 

a ser ponderado, nessa novidade de sala de aula. As estagiárias puderam perceber, a partir da 

ótica da Auto-heteroecoformação, que é possível estabelecer relações e conexões com a 

totalidade e as partes dos saberes, no sentido de entender o que é próprio da língua 

espanhola e quais as conexões que podem levar às tessituras do conhecimento. A 

autocrítica constante conduz a uma educação que propõe mudanças, cujos desafios não se 

limitem ao engessamento das ações de formação docente. Aliás, as estagiárias entenderam 

que a formação está em constante construção e que a integração da diversidade de saberes 

pode ser um caminho, dentre tantas possibilidades, que conduza a uma reforma que dê conta 

de mudanças e novos desafios na formação. Na perspectiva da Auto-heteroecoformação, não 

existe uma fragmentação, nem tampouco uma separação de conhecimentos, uma vez que 

esse processo permite uma abertura para integrar e estabelecer intercâmbios entre o eu, o 

outro e o meio ambiente. Os pressupostos da Auto-heteroecoformação permitiram que as 

estagiárias estabelecessem uma consciência crítica à própria formação, já que elas 

assumiriam um papel diferente (sendo professoras), levando em consideração a ordem e 

desordem, a segurança e a insegurança, o ser professor e o ser aluno. As estagiárias tiveram, 

também, momentos de planejamento e preparação para desenhar e estar numa aula: 

momentos em que se encontravam sozinhas para refletir e planejar, às vezes com as colegas 

ou comigo, reconfigurando significados de docência. No percurso, nem tudo foi fácil, houve 

momentos de desânimo, a causa das muitas incertezas que a profissão professor pode trazer, 

mas foi o momento de pensar de forma dialógica e ver que o desanimo pode ser uma fase que 

foi superada pelo ânimo, pelo estímulo e a motivação de poder fazer algo diferente na 

docência, com amor.  

 Encerro, assim, a essência deste fenômeno e passo, na próxima seção, a apresentar a 

interpretação do segundo fenômeno desta pesquisa.  

 

3.4 A interpretação de temas e subtemas do fenômeno ser professor complexo de 

espanhol na perspectiva de alunos de licenciatura 

  

 Nesta seção, apresento a interpretação dos temas que emergiram dos textos das 

estagiárias e que foram interpretados pela AHFC (Freire, M. 2010 e 2012).   
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3.4.1 Reencontrando vivências e experiências das aulas como professor complexo - textos       

 A 

 

Considero que os temas que emergiram da interpretação dos textos B, as aulas como 

professor complexo são busca, (re)construção, superação, aprendizagem. Os subtemas que se 

relacionam com os temas, estão descritos e interpretados a seguir. 

 

3.4.1.1 Busca 

 

 

Um dos temas que emergem dos textos produzidos na narrativa as aulas como 

professor complexo é Busca. Apresento, então, a representação do tema e dos subtemas 

mudança e religação, da seguinte forma:   

  

 
Figura 22 – Busca, mudança e religação  

(Fonte: autoral) 

 

As estagiárias, ao escreverem o texto As aulas como professor complexo, já haviam 

ministrado a segunda aula do curso que ofereceram aos alunos da Escola Técnica, negociando 

conteúdos e dando sequência à escolha feita pelos alunos. A necessidade de pensar em ser 

professor complexo não nasce da necessidade de traçar uma dicotomia: uns são professores 

complexos e outros não. Estes registros textuais representam a necessidade de uma reflexão 
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constante na ação como professor, mesmo porque as estagiárias estão iniciando a sua primeira 

experiência de docência no estágio, como um momento importante de formação, que é 

considerado o momento em que deveriam ser ressignificadas a teoria e a prática, como um 

desenvolvimento pedagógico e um amadurecimento crítico-reflexivo do ser professor (Freire, 

M. 2011:265). Ao ressignificar o estágio, as reuniões após as aulas com os alunos do curso da 

Escola Técnica permitiram trocar experiências em sala de aula e entender, com os alunos, 

como trabalhar de forma Complexa. Nesse sentido, Pimenta e Lima (2005/2006:14) sugerem 

que os professores orientadores de estágio procedam no coletivo e pensem na realidade 

escolar, permitindo que o aluno seja levado a uma análise, a um questionamento e à 

criticidade, como um percurso para novas experiências.  

No sentido de refletir e pensar sobre a ação docente é que emerge a busca de uma 

identidade de saberes que leva à identidade de ser professor complexo e a uma mudança. A 

Bia e a Cláudia comentam:   

Sinto que preciso de mais conhecimento e antes disso não creio que terei 

coragem para encarar uma sala de aula; e depois disso (de novos 

conhecimentos), temo que outros impedimentos me parem: a timidez, 

considero a timidez uma deficiência intelectual, é um fenômeno que tolhe o 

indivíduo, subtrai a capacidade de alguém se apresentar diante dos outros 

como igual; a timidez diminui o ser, o aniquila, ela mata as ―células‖ da 

autoestima e faz o doente sentir que está ocupando o lugar de alguém no 

mundo. (EXC 94– as aulas como professor complexo – estagiária Cláudia) 

 

 [...] minha prática de ensino atém-se a um pensamento de educação escolar 

que inclui de maneira ampla a comunicação e o respeito, pois considero que 

a realidade dos fatores sociais e culturais deveria priorizar e considerar antes 

de tudo o pensamento, os sentimentos e os sonhos dos alunos. Se conseguir 

pensar sempre assim, acredito que serei um professor complexo que 

proporcionará alguma mudança em relação à minha ação em sala de aula...  

(EXC 95– as aulas como professor complexo – estagiária Bia) 

. 

 

As estagiárias retratam, nos excertos acima, que ser professor complexo é respeitar e 

considerar o que os alunos trazem consigo pensamentos, sentimentos e sonhos, olhar para os 

novos conhecimentos, buscar novos conhecimentos e olhar para este lado humano do aluno. 

Penso que isso é o que pode estar faltando em algumas situações de ensino. Percebo, no 

contexto das estagiárias, a importância de entender o lado humano na educação, na formação 

de professores de língua, de ouvir o aluno e estar atento a um mundo em que muitas 

mudanças acontecem. Destaco, também, que as próprias estagiárias demonstravam um lado 

muito humano nos registros textuais (alguns excertos abaixo), colocando os seus medos e 

receios de assumir uma postura diferente em sala de aula. Entendo que esse receio de fazer 

algo diferente seja porque foram expostas ao modelo cartesiano de ensino. Entendo, assim, 
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que essas novas experiências sejam o resultado de mudança na ação do professor que se 

considera complexo. Este poderia ser um grande desafio para um professor, conforme aponta 

as estagiárias comentam nos excertos a seguir:    

Ser complexo significa ser um professor que está disposto a superar e 

contornar os desafios enfrentados em seu dia a dia escolar. Esses 

obstáculos estão tantos nos âmbitos pedagógicos quanto social. (EXC 96 – 

as aulas como professor complexo – estagiária Ana) 

 

Quando me deparo com as questões que considero muito importante do que 

é ser professor para mim, preocupo-me em como serei um bom professor e 

porque sou professor. Primeiro, e antes de tudo, percebo todo amor que 

tenho por essa profissão, no entanto, eu ainda tenho muitas dúvidas, anseios 

e medos quanto aos meus objetivos frente à qualidade do ensino que será 

compartilhado (EXC 97 – as aulas como professor complexo – estagiária 

Bia) 

 

 

Seguindo o exposto nos excertos, as estagiárias apresentam o que, para elas, deveria 

ser uma das realidades do ser professor: estar disposto a mudar, a preocupar-se 

constantemente pela educação. Uma preocupação que leva à necessidade mudança, aceitando 

desafios do dia a dia escolar, vencendo obstáculos que estarão presentes na escola. Morin 

(1977:125-126) entende que a mudança deve acontecer em organizações, partindo das partes 

de um todo para que a transformação crie um todo inter-relacionado. Ou seja, ao propor e 

incentivar uma mudança no pensamento dos professores (e futuros professores), pode se 

esperar uma mudança na escola, uma vez que os alunos serão afetados por esse ciclo que 

transcenderá as mudanças (Moraes, 2004:33). Retomo o excerto da Bia, que comenta a 

preocupação em ser uma boa professora que procure o amor pela profissão e que, como a 

Ana, esteja aberta a novos conhecimentos e novos saberes.   

A estagiária Cláudia relata que, ao chegar ao curso de Letras, queria conhecer 

disciplinas isoladas e esmiuçá-las até ser expert nessas disciplinas, resquício de um paradigma 

cartesiano em que novos saberes não propiciam mudanças. E parecia que, só após esse 

conhecimento total das disciplinas, ela estaria pronta para ser professora. Mas, ao mesmo 

tempo, esse anseio se devia a certa timidez que a estagiária sempre demonstrou em sala de 

aula, conforme comenta no excerto a seguir:    

[...] entrei no curso de letras porque sempre adorei a disciplina e o meu 

desejo era de dominar a língua, ser expert no assunto, queria conhecer e 

esmiuçar termos como fonologia, fonética,, fonética, morfologia, 

semântica, semiótica, sintagma e tantos outros. Sinto que preciso de 

mais conhecimento e antes disso não creio que terei coragem para encarar 

uma sala de aula; e depois disso (de novos conhecimentos), temo que outros 

impedimentos me parem: a timidez (EXC 98 – as aulas como professor 

complexo – estagiária Cláudia). 
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Interpreto esse excerto da estagiária Cláudia como um momento em que ela reflete se 

conseguirá estar inserida em todo um movimento que acontece na sociedade. Parece que o 

professor, nos dias de hoje, ainda é visto como um ser que deve saber de muitas coisas, como 

se fosse um super-homem e não um humano. No texto da estagiária, há um questionamento 

da sociedade, em que valores se perderam, como o respeito. Assim, a estagiária afirma que ser 

professor complexo é ensinar o que é correto. Neste ponto, vejo que ela está numa busca para 

entender a sociedade contemporânea, em que valores, como ensinar a condição humana 

(Morin, 2002a:53), devem ser problematizados: quem somos? Onde estamos? De onde 

viemos? Para onde vamos? (Morin, 2002a:53). Morin afirma que, para entender a condição 

humana, é necessário interrogar a situação do homem no mundo (Morin, 2002a:53); ora, essa 

interrogação constante, na minha interpretação, é uma busca para que uma mudança 

aconteça na escola, partindo da mudança do pensamento do professor. A estagiária Cláudia 

coloca a seguinte problemática para as aulas como professor complexo:   

 

Muitos pensam que são os filhos que devem aprender com a vida, e os 

professores que os suportem. Pais e mães desta geração mudaram sua 

natureza; educar é difícil, chateia e eles não querem se dar a este 

trabalho. O professor complexo precisa pensar em tudo isso (EXC 99 – as 

aulas como professor complexo – estagiária Cláudia). 

 

Considero que o questionamento da estagiária, no registro textual, o ―pensar em tudo 

isso”, está relacionado a uma dúvida sobre o papel da universidade na formação de 

professores. Neste contexto de pesquisa, deve a universidade adaptar-se à sociedade ou a 

sociedade a ela? (Almeida e Carvalho, 2013:16). Petraglia (2008a) oferece uma alternativa de 

resposta ao questionamento apontando: é necessário uma ―reforma do pensamento, que seja 

capaz de promover a mudança de comportamento e a abertura para novas idéias. Essa reforma 

incorpora uma necessidade social fundamental: formar cidadãos aptos a enfrentarem os 

problemas de seu tempo‖ (p. 22). 

Neste ponto, a minha interpretação se volta para a AHFC (Freire, M. 2010 e 2012), 

que afirma que a textualização permite ler inúmeras vezes, ir e voltar ao texto para 

compreender os significados no texto, considerando, nesse texto, a objetividade à 

subjetividade na pesquisa (Freire, M. 2012: 182 e 187). Destaco o movimento de leitura dos 

registros textuais, já que, na primeira leitura feita, no texto da estagiária Cláudia, fiquei um 

tanto decepcionado por esperar outro tipo de resposta, como: ser professor complexo é isto ou 

aquilo, mas foi pela AHFC que pude fazer outras leituras, afastando-me do texto, ouvindo o 

texto, por meio do qual descobri que a estagiária estava me dando uma resposta muito mais 
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profunda e abrangente do que uma reposta direta. Foi pelo mergulho interpretativo (Freire, M. 

2010 e 2012) que pude chegar a uma leitura mais profunda, tirar os meus preconceitos e 

verificar que a estagiária me mostrou os anseios do professor complexo: a necessidade de 

buscar uma mudança que esteja atrelada ao acompanhar a sociedade e suas mudanças. A 

estagiária Cláudia me mostrou, junto com as outras estagiárias, que mudar o pensamento não 

é só mudar uma estratégia de sala de aula: é olhar uma realidade social e ir além para entender 

os anseios – não só do professor – mas também dos alunos, como também comenta a Bia no 

excerto a seguir: 

[...] chego a outro ponto que me intriga e que debruça sobre mim questões 

por quais são os limites e os valores relevantes que poderei me apoiar, e se 

os mesmos atenderão os anseios e a busca de aprendizado para meus 

alunos, e, por fim, qual o modo que usarei para dialogar com a 

realidade dos mesmos frente ao que desejam os institutos de educação 

onde estarei trabalhando, assim, percebo que precisarei escutar o aluno e a 

instituição (EXC 100 – As aulas como professor complexo – estagiária Bia). 

 

 Entendo a relação que há entre o excerto da estagiária e relação de busca constante 

pelo diálogo, como um ponto importante na formação delas. Escutar o aluno para ela, é 

acreditar que pode haver um olhar diferenciado na aula. Vejo no excerto como, decorrente das 

reflexões que aconteciam nos encontros, havia momentos em que elas queriam ir além de 

conhecimentos linguísticos e de ministrar aulas. Nesse sentido, a estagiária Ana comenta que:  

Ser complexo significa ser um professor que está disposto a superar e 

contornar os desafios enfrentados em seu dia a dia escolar. Esses obstáculos 

estão tantos nos âmbitos pedagógicos quanto social. Infelizmente as 

instituições de ensino, ainda estão presas em teorias fechadas, que não 

dialogam com outras abordagens. Porem, o professor complexo vai buscar 

alternativas que mesclam as teorias desejadas pela instituição com outras 

diversas abordagens e áreas do conhecimento (EXC 101 – as aulas como 

professor complexo – estagiária Ana). 
 

Entendo, com base nos excertos apresentados, que as estagiárias compreenderam que 

ser um professor complexo é, primeiramente, tomar consciência de limitações e dos 

conhecimentos que os alunos trazem consigo para sala de aula e, a partir daí, procurar 

despertar, no aluno, uma busca constante para a aprendizagem constante – como pode ser 

visto a seguir:   

Fico feliz por perceber que almejo compartilhar e trocar com consciência os 

saberes com meus alunos, no entanto, chego a outro ponto que me intriga e 

que debruça sobre mim questões por quais são os limites e os valores 

relevantes que poderei me apoiar, e se os mesmos atenderão os anseios e a 

busca de aprendizado para meus alunos (EXC 102 – As aulas como 

professor complexo – estagiária Bia). 
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 Com esse excerto, percebo que o objetivo desta pesquisa encontra sentido ao 

estabelecer uma relação permanente entre a reflexão da ação docente e a formação do 

indivíduo em relação ao outro e considerando o meio ambiente em que os alunos estão – 

Auto-heteroecoformação (Freire, M. 2009 e Freire, M. e Leffa, 2013). É importante destacar 

que é a Auto-heteroecoformação que sustenta todas as atividades propostas, uma vez que os 

alunos iam para a sala de aula, voltavam com dúvidas, havia discussão e uma busca por 

estabelecer a relação de conhecimentos, que o próprio Morin chama de ligar conhecimentos 

(2010:24). A estagiária Ana considera que esse ligar e religar conhecimentos em sala de aula 

é pensar no mundo e nas exigências que estão contidas neste planeta:    

Ao interagir diferentes conhecimentos específicos, o educador possibilita um 

intercâmbio de conhecimento, que parte do local para o global, mas que não 

para só em um ou em outro elemento. O intercâmbio de conhecimentos entre 

as disciplinas que aparentemente são opostas, a religação de conceitos, as 

partes de um todo, são operadores da Complexidade que tentávamos 

articular nas aulas ministradas no estágio (EXC 103 – As aulas como 

professor complexo – estagiária Ana). 

 

Desse excerto, destaco, ainda, uma ideia importante que é a de acreditar no que se está 

fazendo e ter a noção de que há autores que fundamentam as ações, como a Complexidade. 

Neste caso, a estagiária comenta que alguns elementos da Complexidade estão presentes e 

muito bem articulados nas aulas e nos encontros. Entendo esse trecho como uma estagiária 

que está avaliando a sua própria ação em sala de aula, que está buscando uma mudança, tendo 

como base a experiência que teve na escola. Numa primeira leitura, pode parecer um exagero 

reducionista, por parte da estagiária, afirmar que tudo está bem articulado nas aulas, mas, ao 

trabalhar com a formação de professor, eu mesmo (como professor-orientador do estágio) 

falava que era necessário acreditar em ações docentes para promover mudanças. As 

estagiárias percebiam que os alunos da Escola Técnica gostavam muito das aulas, de sair de 

seus bairros e frequentar uma instituição de ensino superior para ter aula com as professoras 

do curso de Letras. Isso motivava muito as ações de docência dessas estagiárias e fazia com 

que houvesse um olhar diferenciado para o aluno, pois procuravam levar o aluno ao amor 

pelos conteúdos relacionados, como podemos ver neste excerto:   

Relacionando o ser professora complexa é desejar ser excelente no meu 

trabalho, conquistar meus alunos, fazê-los se apaixonar pela língua 

espanhola (EXC 104 – As aulas como professor complexo – estagiária 

Cláudia). 

  

 A busca pela excelência no trabalho das estagiárias e o resgate do amor pela língua 

espanhola levam-me a pensar que elas relacionam o professor complexo com a mudança: não 
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um mudar sem rumo e, sim, um câmbio que entende que o pensamento do professor deve 

buscar estabelecer relações entre o uno e o múltiplo, no sentido de ver o aluno como um ser 

único, mas com muitos anseios, sentimentos, conquistas, histórias de vida.    

A seguir, apresento o segundo tema e subtema que emergiram da leitura dos segundos 

registros textuais, denominados Ser um Professor complexo.   

 

3.4.1.2 Construção  

 

 

  O segundo tema e subtema que surgiram da interpretação dos três registros textuais 

foram Construção e Troca respectivamente. Apresento, a seguir, a representação gráfica desse 

tema e subtema:  

 
Figura 23 – Construção e intercâmbio  

(Fonte: autoral) 

 

Construção, como segundo tema dos registros textuais do ser professor complexo, é 

muito pertinente, uma vez que esta pesquisa trata da formação de professores de espanhol no 

estágio curricular. Nos encontros com os alunos, como professor e orientador da disciplina 

estágio, pedia que pensassem em desenhar aulas – e não dar aulas –  estabelecer relações 

entre os conhecimentos e valorizar o conhecimento prévio do aluno – e não passar 

conhecimentos. Essa perspectiva vem ao encontro de Morin (2002), que destaca a dificuldade 

que existe em ―conhecer o nosso Mundo‖ (Morin, 2002a: 68) por culpa do pensamento 
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descontextualizado, não globalizado e multidimensional (Morin, 2002a:68). No contexto 

educacional, ao pensar o ser professor complexo, é necessário pensar na reforma do 

pensamento escolar e, portanto, uma aula em que se reconstruam sentidos e significados.  

A escola, como espaço de atuação direta, é uma organização que precisa estar em 

constante reorganização, pois, com as diversas crises sociais e culturais, ela se alimenta da 

desorganização (Morin, 1977:2004). Essa desorganização (que não é desordem), que gera 

organização, pode considerar os opostos não como antagônicos e, sim, como complementares 

(Almeida, 2012:189). Assim, para reconstruir novos conhecimentos é preciso construir novas 

percepções, o que permite, na Complexidade, novas interações entre os pares. Esse 

movimento circular faz com que a escola (como sistema) se regenere e produza novos 

conhecimentos. Ao falar em construção, relaciono esse tema, também, à construção de 

conhecimentos linguísticos dos alunos (das estagiárias do curso de Letras e dos alunos da 

Escola Técnica). A estagiária Ana destaca, num excerto, essa construção e a relação entre as 

disciplinas para promover o interesse e a aprendizagem do aluno:     

A aprendizagem de uma língua é construída como qualquer outro 

conhecimento, essa construção pode ser bem mais aproveitada quando o 

professor explora os conhecimentos prévios dos alunos, assim também como 

suas habilidades. Mesclar atividades que contemplam outras áreas do 

conhecimento faz com que o aluno se interesse mais pela matéria (EXC 105 

– As aulas como professor complexo – estagiária Ana). 
 

Interpreto, a partir deste excerto, que ser professor é considerar que o aluno já possui 

um conhecimento prévio da língua, o que não seria característica exclusiva do professor 

complexo, até porque vários autores já comentaram sobre esse conhecimento. O meu 

destaque, entretanto, é para as habilidades do aluno que devem ser consideradas não como 

uma forma de competir entre eles, de saber como ajudar o aluno na sala de aula e como 

despertar o encantamento desse discente pela língua (espanhola neste estudo). Além do mais, 

olhar para as habilidades do aluno é entender que o professor complexo procura a 

―compreensão humana que ultrapassa a explicação‖ e que, segundo Morin (2002a:101), leva o 

professor a ―um processo de empatia, de identificação e de projeção‖. Assim, o professor 

complexo, olhando para o aluno como o outro eu (Morin, 2002a:101), poderá conduzir o 

aluno a uma autorreflexão e, assim, construir uma identidade crítica como aluno, como 

cidadão. Isso fica claro no excerto da estagiária Bia, que comenta: 

 

Fico triste ao pensar nos métodos tradicionais que me deixariam restrita a 

valores educacionais que eu nego e não os considero como um bom 

desempenho para educação, pois estão seguros em termos burocráticos e 
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técnicos que não almejam o desenvolvimento crítico do aluno (EXC 106 – 

As aulas como professor complexo – estagiária Bia). 
 

A crítica da estagiária Bia, no excerto acima, destaca a necessidade de revisitar os 

métodos tradicionais e de se colocar no lugar do aluno para que um intercâmbio de 

conhecimentos aconteça. Nesse sentido, Morin (2002a:107) adverte que a compreensão do 

próximo necessita uma consciência da Complexidade humana. Essa Complexidade humana 

tem uma relação com a vida de cada aluno na sociedade em que ele vive. Ora, se os alunos 

vivem numa sociedade em que, na escola, existe a separação de disciplinas, o professor 

complexo pode, então, se colocar não como aquele que sabe tudo e, sim, trocar experiências 

para construir conhecimentos junto com os alunos, como menciona a estagiária Ana no 

excerto abaixo:  

Ao elaborar aulas que valorizam os conhecimentos e habilidades dos alunos, 

os professores do projeto de estágio elevaram o interesse real dos educandos 

em relação ao objeto de estudo. Ao interagir diferentes conhecimentos 

específicos, o educador possibilita um intercâmbio de conhecimento, que 

parte do local para o global, mas que não para só em um ou em outro 

elemento. (EXC 107 – As aulas como professor complexo – estagiária Ana).  
 

 

Entendo este excerto como um momento em que se deu intercâmbio no sentido de 

que o professor tenha a oportunidade de realizar o troca de experiências para construir 

conhecimento e ver que é possível a construção de novas articulações em sala de aula (o 

professor se colocar no lugar do aluno e procura entender o que o aluno precisa, quais são os 

seus sentimentos e habilidades, assim como os seus conhecimentos prévios e as 

potencialidades que podem ser construídas em sala de aula). Neste segundo tema, vejo que as 

estagiárias já se sentem mais seguras ao considerar os pressupostos da Complexidade em sala 

de aula, realizando uma construção de conhecimentos, como elas afirmam nos seguintes 

excertos:   

A aprendizagem de uma língua é construída como qualquer outro 

conhecimento, essa construção pode ser bem mais aproveitada quando o 

professor explora os conhecimentos prévios dos alunos, assim também 

como suas habilidades. Mesclar atividades que contemplam outras áreas do 

conhecimento faz com que o aluno se interesse mais pela matéria (EXC 108 

– As aulas como professor complexo – estagiária Bia) 

 

Fico triste ao pensar nos métodos tradicionais que me deixaria restrita a 

valores educacionais que eu nego e não os considero como um bom 

desempenho para educação, pois estão seguros em termos burocráticos e 

técnicos que não almejam o desenvolvimento crítico do aluno, portanto, para 

mim tal realização não daria vida aos saberes que pretendo desenvolver por 

atividades que possibilitem compartilhar os valores que adquiri ao longo de 
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minha graduação. Fico feliz por perceber que almejo compartilhar e 

trocar com consciência os saberes com meus alunos (EXC 109 – As aulas 

como professor complexo – estagiária Bia).  

 

A Complexidade tem me ajudado a pensar em novos rumos e novos 

caminhos que podem mudar a minha ação, mas o que farei diante de 

grosserias, sarcasmos, indisciplinas de todo o tipo, e diante das indagações? 

Não sei improvisar, só sei externar ideias refletidas à exaustão. Estou no 

meio do curso, me sinto um pouco vitoriosa, mas incerta sobre até onde 

conseguirei chegar (EXC 110 – As aulas como professor complexo – 

estagiária Cláudia).  

 
 

Embora ainda as estagiárias apresentem medos e inseguranças, percebo que há um 

interesse forte em mudar o pensamento e a forma de dar aula de língua espanhola, como 

menciona a Cláudia, quando cita que ela está pensando em novos rumos e novos caminhos 

que podem mudar a ação docente dela. Por sua parte, a estagiária Bia comenta que quer e 

deseja ter esse momento de intercâmbio de consciência de saberes com os alunos e, por 

último, a estagiária Ana deseja correlacionar diversas atividades de outras áreas do 

conhecimento que se relacionam com a língua espanhola.    

Entendo que as estagiárias perceberam que o momento de reflexão é um momento em 

que estão reconstruindo e intercambiando de sentidos.  

A seguir apresento o terceiro tema que emerge dos textos das estagiárias.  

  

3.4.1.3 Superação 

 

O terceiro tema que emerge da interpretação dos registros textuais das estagiárias é a 

Superação, e os subtemas relacionados a ele são exploração e interação. Represento-os da 

seguinte forma: 
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Figura 24- Superação, Exploração e interação 

(Fonte: autoral) 

 

Uma das ações que percebo como Complexa é que, quando questionado pelas 

estagiárias sobre a lista de presença dos alunos, elas queriam ter outros registros para 

conhecer melhor o aluno, acompanhá-lo, não se limitando a uma lista só com nomes Eu, 

como resposta, comentei que a lista de presença é uma necessidade legal, mas que seria 

possível pensar noutra lista, como um registro de aproximação entre o professor (estagiárias) 

e o aluno. Deixei claro que as estagiárias, quando estivessem na aula, deveriam cumprir esse 

requisito legal, assim como os diários de classe, mas que não haveria problema em ter outro 

registro em que pudessem acompanhar o progresso do aluno de outras formas.  

A questão levantada pelas estagiárias me fez lembrar de que se perde muito tempo 

preenchendo relatórios, cuidando de alguns detalhes que mostram um pouco das limitações 

que o sistema da escola impõe. Não por acaso é possível ver algumas ações como produto de 

―um sistema reducionista, simplificador, e disjuntor‖ (Freire, M. e Leffa, 2013:65). Esse 

sistema reducionista, simplificador e disjuntor ao qual a educação tem sido colocada, encontra 

a sua oposição dialógica na Complexidade, que propõe dialogar, ampliar e reunir 

conhecimentos com a finalidade de promover a superação do paradigma tradicional. Entendo 

que Morin nunca propôs ser Complexidade a salvação de um sistema escolar e, sim, um dos 

caminhos a serem tomados para a superação de alguns costumes fortemente arraigados na 

escola (Morin, 1999:33). 

Como resultado de algumas reflexões e na tentativa de se aproximar mais do aluno, as 

estagiárias trouxeram uma lista de chamada que foi apresentada como ideia original delas. 

Esta lista de registros (que eu chamarei de lista de presença e interações) foi uma ideia que 

considerei muito pertinente. Trazia 5 (cinco) colunas: na primeira coluna, estavam os nomes 
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dos alunos e as fotos
35

 que eles enviaram para as estagiárias; na segunda, há a descrição das 

atividades que eram propostas periodicamente para eles; na terceira, aparecem as faltas dos 

alunos; na quarta, as estagiárias indicaram quantos comentários foram feitos nos 

trabalhos/atividades que os alunos da Escola Técnica faziam (cabe informar que eu sempre 

destaquei que os trabalhos deveriam voltar para o aluno com correções/sugestões/mensagens, 

etc., e que os alunos poderiam refazer a atividade, comentar, entregar de novo para o 

professor e o professor novamente comentar o trabalho); e, na última, havia um comentário da 

percepção das estagiárias-professoras em relação ao período de atividades, como pode ser 

visto na Imagem a seguir:        

 

 

Imagem 25 - Lista de presença e interação entre alunos e professoras  

(Fonte: estagiárias) 

 

 A lista de presença e interações não teve o intuito de controlar as atividades e nem 

presenças. Era, como mencionei, uma lista que foi sendo construída ao longo do curso, com o 

objetivo de saber se o aluno estava precisando de alguma atenção especial (um deles faltou 

muito porque não tinha o bilhete único para poder pegar a condução e ir até as aulas na 

Universidade). A lista objetivava entender e anotar o que as estagiárias achavam pertinente 

em relação ao avanço dos alunos – tanto nas atividades quanto no desenvolvimento em sala de 

                                                 
35

 Por questões éticas, as imagens foram tratadas, e não é possível identificar o rosto da pessoa. 
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aula e a interação entre os próprios alunos e entre os alunos e professoras. Com isso, vejo que 

não estamos negando o que é pedido por lei: uma lista com as presenças que possam 

documentar a o dia em que o aluno esteve na instituição. Vejo que há a necessidade de 

explorar outros recursos que podem trazer novos olhares para uma aproximação dos alunos 

na sala de aula. As estagiárias mantinham uma lista comum de presença que foi criada para 

controlar a presença dos alunos. A lista corresponde ao mês de setembro de 2013, conforme a 

seguinte imagem:  

 

 

Imagem 26 - Lista tradicional com datas  

(Fonte: estagiárias) 

 

Na lista acima, consta o registro de faltas e presenças
36

 de um mês de aulas assim 

como a observação de que um aluno desistiu por haver ficado doente, sendo substituído por 

outra aluna para se manter o número de 12 alunos. Com essas listas, afirmo que as estagiárias 

puderam entender que o professor pode ir além do que se prevê ser feito em sala de aula. 

Entendo que a Complexidade ajuda os professores a ressignificar antigas práticas e abre novos 

rumos e horizontes para outras ações a partir do que já é feito em sala de aula. Nesse sentido a 

estagiária Ana comenta que:   

Ser complexo significa ser um professor que está disposto a superar e 

contornar os desafios enfrentados em seu dia a dia escolar. Esses obstáculos 

estão tantos nos âmbitos pedagógicos quanto social (EXC 111 – As aulas 

como professor complexo – estagiária Ana). 

 

                                                 
36

 Os nomes e as assinaturas foram apagados, já que muitos deles assinaram colocando o nome por extenso nessa 

lista.  
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 A fala da estagiária Ana se relaciona, também, aos conteúdos e às atividades que 

foram solicitados em sala de aula. Os alunos da Escola Técnica estavam em um curso de 

língua espanhola e, paralelamente, aconteceria um evento internacional no Brasil: A Copa do 

Mundo. Por isso, as estagiárias pensaram em relacionar as situações de fala – que iam 

trabalhar em sala de aula – com algumas situações com as quais que o aluno poderia se 

deparar. Por exemplo, em vez de memorizar o abecedário, as estagiárias colocavam a seguinte 

situação: soletre o sobrenome do seu jogador predileto da seleção brasileira... então, soletre 

este sobrenome de jogador... agora soletre Itaqueirão – caso algum turista esteja perdido no 

metrô, você poderá orientá-lo, falando o nome do estádio. Partindo de diversas situações, as 

estagiárias buscavam construir e relacionar significados em sala de aula, com a realidade 

social que estavam vivenciando.  

Nesse sentido de atuação em sala de aula, eu percebia que as estagiárias mostravam 

muito entusiasmo, mas, algumas vezes, mostravam desânimo por não sentirem que não 

estavam dando conta do que elas mesmas acreditavam que deveriam fazer em sala de aula. Eu 

sempre as animava, explicando que o nosso caminho, assim como a própria Complexidade, 

não é um caminho estável, fácil, e que nunca poderemos atingir todos os nossos alunos da 

mesma forma. Alguns alunos aprenderão espanhol de uma forma; outros de outras, e outros 

vão querer repetir em espanhol: A, B, C, CH, D, etc.. A estagiária Bia manifestou esses 

sentimentos opostos que fazem parte, também, do professor complexo:  

Fico triste ao pensar nos métodos tradicionais que me deixaria restrita a 

valores educacionais... Fico feliz por perceber que almejo compartilhar e 

trocar com consciência os saberes com meus alunos (EXC 112 – As aulas 

como professor complexo – estagiária Bia). 
 

 Nesses dois sentimentos opostos, apresentados no excerto acima, entendo que há uma 

relação com o pensamento de Moraes (2004:81), que vê o desenvolvimento educacional e o 

emocional como inseparáveis – isso  porque ―não somos só seres físicos ou intelectuais, 

somos, simultaneamente físicos, biológicos, sociais, culturais, psíquicos e espirituais‖ 

(Moraes, 2004:83). A resposta dada pela estagiária Bia, me faz refletir que, para ser um 

professor complexo, é necessário olhar para esses elementos que configuram o nosso ser. Não 

somos só professores super-heróis, como mencionei em outros momentos; somos um 

indivíduo planetário que está preocupado com o mundo, com suas culturas diversas, com os 

homens, com os professores – que são humanos. Essa fala da estagiária me leva a acreditar 

que está buscando uma superação ante um momento em que o professor não é tão valorizado. 

Entretanto, o que vejo no registro textual é que as estagiárias estão dispostas a entender que o 

professor pode superar esses momentos, fazendo algumas mudanças tanto nas ações 
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pedagógicas, quanto na própria formação. A estagiária Bia comenta esse tipo de mudança, 

que vejo como um momento de superar aquilo que é feito comumente nas escola:  

precisaremos aprofundar os conceitos para rever o processo educativo, para 

reformular tudo novamente, organizando de modo eficiente, visando 

maneiras de oferecer outras possibilidades na execução das práticas 

educacionais que almeja um ensino de qualidade, instruindo e elaborando 

metodologias que implicaria em um desenvolvimento satisfatório por mediar 

um planejamento sobre o conhecimento que aluno trouxe para o ambiente 

escolar (EXC 113 – As aulas como professor complexo – estagiária Bia). 
 

  Dessa forma, vejo como a superação se dá no momento em que se exploram novos 

conceitos e novas formas de interação entre o professor e os alunos, entre o saber 

fragmentado e os saberes interligados. A estagiária Cláudia destaca essa interação neste 

excerto:   

Como professor complexo, devo ter resistência, persistência, cobrança; 

ensinar o que é correto requer atitudes corretas, bom exemplo; e quem nos 

dias de hoje está disposto a se privar dos seus regalos em nome da boa 

conduta, simplesmente para dar bons exemplos aos filhos? (EXC 114 – As 

aulas como professor complexo – estagiária Cláudia). 
 

O que me chama a atenção no excerto é a questão com a qual a estagiária termina o 

período, uma questão relacionada à família. Vejo, nessa dúvida, um momento de reflexão e, 

ao mesmo tempo, uma crítica de alguns professores que reclamam porque a sociedade tem 

dado à escola a responsabilidade pela educação familiar. Essa fala me faz pensar que a escola 

precisa, sim, educar para a vida, ensinar a viver (Morin, 2015), porque é possível ensinar a 

condição humana na escola (Morin, 2012); portanto, vejo que o professor complexo também 

levanta essa dúvida para ultrapassar o senso comum, que não explora essas interações e 

limita a escola a um processo de separação. Essa interligação poderá ser feita no momento em 

que os opostos forem considerados: como na escola se constrói e destrói, na escola se aprende 

e desaprende (para ressignificar conhecimentos). Nesse sentido, a estagiária Ana afirma que:    

o professor complexo faz um dialogo entre os opostos, possibilitando 

muitas discussões produtivas em sala de aula. Os significados vão se 

alterando, se renovando, dando ao aluno muitas possibilidades de 

aprender e reaprender. É preciso haver um dialogo entre as áreas do 

saber, pois nenhum conhecimento se basta por si só, a interação entre as 

disciplinas (EXC 115 – As aulas como professor complexo – estagiária Ana) 
 

Segundo a Ana, na minha interpretação, o professor complexo é aquele que deve se 

renovar; entretanto, não existirá renovação se não houver uma reforma na mente dos 

professores e na formação. Vejo que o momento em que as estagiárias pensaram no que seria 

um professor complexo foi o momento em que as estagiárias refletiram não para dar respostas 

prontas e, sim, para entender o que podem fazer em sala de aula. Lembro-me de haver falado 
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para as estagiárias, nos primeiros encontros, que o professor complexo precisa estar atento aos 

alunos e ao que eles querem dizer. Foi um momento em que muitas dúvidas emergiram, e esse 

ouvir pode ser interpretado de diversas formas, mas considero que o ouvir o aluno se 

transformou num ir além de sonhos e descobertas por parte das estagiárias, i.e., em momentos 

de reflexão e de discussões após as aulas e nos encontros. Considero que são as próprias 

barreiras que surgem quando em sala de aula que conduzem à exploração de novos caminhos 

e à interação com os alunos e a sociedade em que estão inseridos. O excerto da estagiária Bia 

destaca que: 

 

considero que a realidade dos fatores sociais e culturais deveria priorizar e 

considerar antes de tudo o pensamento, os sentimentos e os sonhos dos 

alunos. Se conseguir pensar sempre assim, acredito que serei um professor 

complexo que proporcionará alguma mudança em relação à minha ação 

em sala de aula (EXC 116 – As aulas como professor complexo – estagiária 

Bia). 

 

A estagiária Bia mostra que o professor deve estar atento aos alunos e ao que eles 

precisam neste mundo, que vive uma crise. Nesse sentido, Morin destaca que a crise pode ser 

vista no sentido positivo, como um momento em que tudo se organiza, se reformula (Morin, 

2013 e 2015). Olhar a crise na educação é pensar em reforma que pode ajudar na superação 

dessa crise, e o caminho que pode servir de auxílio é o pensar na exploração de novas 

interações. Não afirmo que a Complexidade seja a salvação desta crise educacional, mas 

pode ser, sim, uma das alternativas que podem ajudar a entender novos caminhos e rumos 

para enfrentar esta crise, conforme este excerto:   

A Complexidade tem me ajudado a pensar em novos rumos e novos 

caminhos que podem mudar a minha ação (EXC 117 – As aulas como 

professor complexo – estagiária Cláudia). 
 

A estagiária Cláudia mostra que, para ser um professor complexo, é necessário estar 

buscando novos caminhos para superar a crise que está estabelecida na educação por ser ela 

uma educação que segmenta e isola saberes.   

A seguir, apresento o último tema e subtema que emerge da interpretação dos registros 

textuais do fenômeno em estudo. 
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3.4.1.4 Aprendizagem  

 

 

 Aprendizagem é o último tema que emerge da visão das estagiárias de ser professor. 

O subtema relacionado ao tema é reaprendizagem, e represento-os da seguinte forma:  

 

 
Figura 28 – Aprendizagem e reaprendizagem  

(Fonte: autoral)  

 

 No decorrer dos encontros, pedi que as estagiárias fizessem um registro textual em que 

narrassem a experiência de haver desenhado aulas como professor complexo e do momento 

que estavam vivenciando como docentes. Reitero, novamente, que a intenção não era a de 

verificar se eles haviam entendido a Complexidade e, a partir dos registros textuais, atribuir 

uma nota. O meu interesse era de entender como a Complexidade estava agitando as mentes 

das estagiárias que foram expostas a uma vida acadêmica cartesiana e que agora, no momento 

do estágio, deveriam pensar em como organizar saberes, como relacionar saberes, como 

encarar o ensino de uma língua em um momento social determinado, influenciado por um 

evento internacional no Brasil (a Copa do Mundo), e como construir e reconstruir 

conhecimentos. 

Para Morin (2011a:132), a Complexidade permite desenvolver um senso de ampliação 

que nos permite reagir de forma pertinente ante uma nova situação. Ainda, para o autor, 

existem dois tipos de analfabetos do século XXI: os que não sabem ler e escrever e aqueles 

que não são capazes de aprender e reaprender (Morin, 2011a:132). Por isso, considero 

relevante mostrar alguns excertos em que as estagiárias narram a experiência de aprender e 

reaprender com as aulas como professoras Complexas: 
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É preciso haver um dialogo entre as áreas do saber, pois nenhum 

conhecimento se basta por si só, a interação entre as disciplinas permite 

uma melhor apropriação dos conteúdos estudados. O aprendizado não pode 

ser visto como algo fechado, o aprendizado se configura por partes de um 

todo que se completam (EXC 118 – As aulas como professor complexo – 

estagiária Ana). 

 

Fico triste ao pensar nos métodos tradicionais que me deixaria restrita a 

valores educacionais que eu nego e não os considero como um bom 

desempenho para educação, pois estão seguros em termos burocráticos e 

técnicos que não almejam o desenvolvimento crítico do aluno, portanto, para 

mim tal realização não daria vida aos saberes que pretendo desenvolver por 

atividades que possibilitem compartilhar os valores que adquiri ao longo 

de minha graduação (EXC 119 – As aulas como professor complexo – 

estagiária Bia) 

 

A Complexidade tem me ajudado a pensar em novos rumos e novos 

caminhos que podem mudar a minha ação, mas o que farei diante de 

grosserias, sarcasmos, indisciplinas de todo o tipo, e diante das indagações? 

Não sei improvisar, só sei externar ideias refletidas à exaustão. Estou no 

meio do curso, me sinto um pouco vitoriosa, mas incerta sobre até onde 

conseguirei chegar (EXC 120 – As aulas como professor complexo – 

estagiária Cláudia) 

 

Nos excertos apresentados, na minha interpretação, existe a ideia de aprender não 

como uma ação fechada e, sim, como uma que vê as partes e o todo. A ideia de compartilhar 

também pode ser um motivo para aprender e reaprender em diversas situações e em diversos 

contextos em sala de aula.  A reflexão que a estagiária Cláudia faz se relaciona a algo que 

aprendeu e que faz com que se sinta vitoriosa; no entanto, ela ainda não sabe até onde poderia 

chegar com o que aprendeu, com a prática de docência, com esses alunos.  

Ao pensar nos excertos acima, relaciono o momento de reflexão como um momento 

de ruptura, pois a estagiária comenta que chegou até um ponto, não sabendo até onde poderia 

chegar (Cláudia); a Bia critica modelos que não dariam vida às relações que ela gostaria de 

fazer. e a Ana reafirma que o conhecimento não se basta por si só. É neste momento de 

reflexão que a ruptura faz como que haja ―sujeitos ativos na construção/desconstrução de 

conhecimento‖ (Freire, M. e Leffa, 2013:75), aprendendo com a experiência/situação.  

As estagiárias, ao refletirem sobre uma possível mudança na escola, em sala de aula, 

estão procurando uma organização, que pretende levar à aprendizagem e à reaprendizagem 

– não só numa via de conhecimento: aprendizagem e ir para a reaprendizagem. As aulas como 

professor complexo permitem ir e voltar para situações escolares com novos momentos de 

aprendizagem, a fim de que o professor possa, de alguma forma, buscar modificar a sua ação 

e, de forma recursiva, a escola. Nesse sentido a estagiária Ana menciona que:  
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Os significados vão se alterando, se renovando, dando ao aluno muitas 

possibilidades de aprender e reaprender (EXC 121 – As aulas como 

professor complexo – estagiária Ana). 
 

Esse aprender e reaprender, citado pela estagiária Ana, possui um caráter recursivo na 

perspectiva da Complexidade. Para Morin (2003:36), esse operador dialógico ―pode ser 

definido como a associação complexa (complementar/ concorrente/antagônica) de instâncias 

necessárias, conjuntamente necessárias à existência, ao funcionamento e ao desenvolvimento 

de um fenômeno organizado‖.   

Aprendizagem e reaprendizagem não significou, para as estagiárias, uma revisão 

calculista de escrita, mas de terem a liberdade de escolher o que cada uma delas queria 

escrever, que fosse útil para um registro pessoal e para, a partir dessas reflexões, repensarem a 

aprendizagem não como um processo linear e sim como um processo cíclico. Nesse sentido, 

Freire, M. (2011:281) destaca a importância de discutir experiências, opiniões, angústias, 

incertezas, dúvidas em relação aos conteúdos e às disciplinas que foram cursadas pelos 

alunos, com o intuito de estabelecer articulações e entender esse aluno que está em processo 

de formação e que, neste caso, está atuando diretamente em sala de aula. Esse movimento 

recursivo (Morin, 2012b:88) – ir para aula como professor e voltar para aula como aluno – e 

dialógico (Morin, 2012b:88-89) – sendo professor e sendo aluno – foi o que permitiu que as 

estagiárias pudessem estabelecer algumas relações em sala de aula. Lembro-me de haver 

conversado com as três estagiárias em relação ao conteúdo que deveriam negociar com os 

alunos, e a estagiária Bia, na primeira aula, trouxe um esboço do que seria dado em aula, feito 

após terem conversado com os alunos da Escola Técnica produto da negociação de conteúdos 

para a próxima aula.    

 Assim, nos outros encontros comigo, as estagiárias, pensavam, se preocupavam, 

traziam dúvidas, procuravam estabelecer relações com as leituras das aulas de literatura que 

haviam tido na universidade, repensavam na aula, me mostravam um planejamento e 

discutiam entre elas se era essa a versão final da aula (mesmo que na outra semana elas 

viessem contando que na hora haviam mudado muitas coisas), e, principalmente, pensavam 

no aluno que estava sentado em sala de aula, em uma sexta-feira, para ter aula com elas. 

Nesse sentido, uma das grandes dúvidas era: como trabalhar com esses alunos que estão 

vivenciando um momento social em que grandes mudanças sociais estão acontecendo? A 

estagiária Cláudia era a estagiária mais preocupadas, talvez por ela já ser mãe e ter um filho 

pequeno. Em um excerto, ela escreve: 
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Muitos pensam que são os filhos que devem aprender com a vida, e os 

professores que os suportem. Pais e mães desta geração mudaram sua 

natureza; educar é difícil, chateia e eles não querem se dar a este trabalho. O 

professor complexo precisa pensar em tudo isso (EXC 122 – As aulas como 

professor complexo – estagiária Cláudia). 

 
 

Ao pensar no excerto, me remeto à trindade Morianiana: espécie/indivíduo/sociedade, 

que se remete à sociedade humana (2015:155), como uma reflexão que une, na difícil tarefa 

de relacionar conhecimentos, relacionar a vida à educação. Ao pensar neste excerto, em que 

são considerados os problemas da sociedade atual, a estagiária resgata que o ser professor 

complexo é estar atento não só aos processos legais e demais elementos que configuram a 

educação; é também olhar para a vida desse ser que é o aluno e aprender com ele, com o 

mundo que esse discente traz para a aula, até porque a  

A Complexidade é efetivamente a rede de eventos, ações, interações, 

retroações, determinações, acasos que constituem nosso mundo fenomênico. 

A Complexidade apresenta-se, assim, sob o aspecto perturbador da 

perplexidade, da desordem, da ambiguidade, da incerteza, ou seja, de tudo 

aquilo que é se encontra do emaranhado, inextricável (Morin, 2003:44) 
 

Esse questionamento da estagiária Cláudia, que termina com um comentário, 

afirmando que o professor complexo deve pensar em tudo isso, de forma geral, foi um assunto 

que discutimos diversas vezes em nossos encontros: como ser professor em um mundo em 

que valores estão mudando (sem taxar negativamente ou positivamente)? Como agir diante de 

uma instituição escolar que obriga a usar um método apostilado – que deve ser seguido à 

risca? Esse dúvida poder ser vista no excerto da estagiária Bia que se questiona sobre: 

[...] o modo que usarei para dialogar com a realidade dos alunos frente 

ao que desejam os institutos de educação em que trabalharei, assim, 

percebo que precisarei escutar o aluno e a instituição, e o medo aparece 

novamente ao pensar no que farei se o meu aluno não conseguir avançar no 

processo proposto, e consequentemente, se eu conseguirei expor o que 

identifiquei e diagnostiquei (EXC 123 – As aulas como professor complexo 

– estagiária  Bia).  

 
 Percebo que, nas palavras da estagiária, embora pareça um momento de angústia e 

preocupação, ao refletir sobre o que é ser um professor complexo, ela deixa claro que, apesar 

de estar em uma instituição de ensino cercada por métodos fechados, é necessário ouvir o 

aluno, buscar entender esse aluno e diagnosticar quais são os problemas, logros e triunfos que 

esse discente carrega consigo e deixá-los claros em sala de aula. Sempre mencionei para as 

estagiárias que não devemos ir contra a política da escola e nem contrariar o modelo adquirido 

pelas instituições, mas a forma como atuamos em sala de aula é o momento em que, como 
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professores complexos, podemos fazer com que o aluno aprenda e reaprenda e encontre o 

sentido de estar na escola.  

  Desta forma vejo que ser professor complexo, para as minhas estagiárias e para mim, 

como seu professor, pode ser visto da seguinte forma:  

 

Figura 29 - Tema e subtemas – Textos D  

(Fonte: autoral) 

  

A experiência de desenhar as aulas como professor complexo, na representação, pode 

ser considerada uma ação em que professor propõe mudanças por meio de construções que 

levem à superação de novos aprendizados, de aulas que podem promover construções que 

explorem o intercâmbio de saberes, que promovam interações, permitindo que as mudanças 

aconteçam constantemente, propiciando uma reaprendizagem com as trocas de 

conhecimentos, seja do mundo do aluno, seja do mundo escolar específico.  

A seguir, apresento os temas e subtemas que emergem da interpretação dos registros 

textuais da experiência de ser um professor de Espanhol sob a ótica da Complexidade.  
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3.4.2 Revivendo experiências e ações de ser um professor de Espanhol sob a ótica da 

Complexidade – textos B 

Considero que os temas e subtemas que emergiram da interpretação dos quartos 

registros textuais o professor de Espanhol sob a ótica da Complexidade são: construção, 

ordem-desordem, relação, fragmentação. Os subtemas que correspondem aos temas serão 

apresentados nesta seção.  

Em relação aos temas, cabe destacar que estes registros foram elaborados quase ao 

final das aulas dadas, assim como foi apresentado no Quadro 19 – Ações para a pesquisa. 

Considero importante destacar a pergunta que Moigne (2013:540) faz ―que saberes estamos 

produzindo por meio de nossa ação?‖ Embora esta questão Complexa esteja direcionada às 

enfermeiras de uma associação de pesquisa, ela é pertinente neste contexto de pesquisa em 

que pretendo formar professores-alunos e alunos-professores que se preocupem com ações 

docentes, construindo e reconstruindo significados docentes, na formação durante o estágio. A 

pergunta me leva a pensar que saberes estamos, também, desenvolvendo e produzindo em 

nossa ação, como orientadores de estágio? Por isso, havia pedido que os alunos escrevessem 

sobre o que para eles significava a Complexidade (após os nossos encontros para discutir 

como seria o curso para os alunos da Escola Técnica), o que era uma aula complexa (que foi 

escrito no decorrer das aulas construídas), o que era uma aula complexa de língua espanhola 

(também escrito no decorrer das aulas construídas) e qual era a experiência do professor de 

Espanhol sob a ótica da Complexidade. Não queria, com este registro, uma resposta 

pragmática que me permitisse verificar se as estagiárias sabiam o que era ser um professor de 

Espanhol sob a ótica da Complexidade. O meu interesse era ―desenvolver aptidões para reagir 

de forma pertinente em situações novas‖ (Morin, 2011b:144; minha tradução)
37

, incentivando 

as estagiárias a refletir sobre alguns conceitos e frases que têm se tornado comuns entre os 

estudantes que procuram um curso de graduação de Espanhol: ―pretendo fazer espanhol 

(curso de Letras Português/Espanhol) porque é mais fácil do que estudar inglês‖ ou ―quero 

fazer espanhol porque entendo mais o espanhol‖.  

Essas falas me levam a pensar que os alunos trazem, de forma geral, a ideia de que um 

curso de Letras formará alunos fluentes na língua e não docentes de uma língua. Como 

mencionei anteriormente, eu mesmo estudei nessa IES em que agora sou o coordenador do 

curso e fiz as horas de estágio de observação – as 300 horas (naquela época) foram horas de 

                                                 
37

 Texto no original: ―desarrollar la aptitud para reaccionar de forma pertinente en una situación nueva‖. O autor 

continua: ―Como ya hemos dicho, los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan leer ni escribir, sino 

los que no puedan aprender, desaprender y reaprender‖. 
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observação. Eu deveria estar na escola, em sala de aula, observar o que o professor falava, 

escrever e anotar tudo o que ele fazia em sala de aula. Depois, fiz um resumo de todas as 

observações; em um relatório, colei algumas fotos da escola e apresentei-o como produto final 

do meu estágio. Isso foi feito nos semestres em que estive no estágio. O primeiro encontro foi 

para orientação de como preencher documentos, e o último encontro foi para entregar todos os 

documentos. Essas foram as únicas duas vezes em que encontrei o professor que orientou o 

meu estágio. Assim, ao assumir a coordenação, pude modificar o estágio, repensando no 

questionamento que Moigne (2011:540) faz: que saberes estou produzindo em minha ação 

como gestor? Como posso modificar algumas disciplinas para que tenham novos sentidos, 

ajudando os alunos a desenvolverem senso crítico e a se sentirem professores? Foi quando 

procurei, com o curso, que as estagiárias se sentissem professoras, professoras de Espanhol 

sob a ótica da Complexidade. 

A seguir apresento os temas dos registros textuais do fenômeno pesquisado.  

 

3.4.2.1 Construção 

 

 Construção é um dos temas que emerge da interpretação dos textos o professor de 

Espanhol sob a ótica da Complexidade. O subtema relacionados ao tema é reconstrução. 

Represento esse tema e subtema da seguinte forma:   

 
 

Figura 27 – Construção e reconstrução  

(Fonte: autoral) 
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 Ao desenhar um curso e uma aula de espanhol para os alunos de uma Escola Técnica, 

a proposta era que as estagiárias do curso de graduação pudessem por em prática ações de 

docência, teorias que haviam trabalhado em outras disciplinas e momentos de reflexão em 

nosso curso de Letras. No momento de escrever o registro textual, já haviam passado por 

todas as aulas e continuávamos avaliando e conversando sobre alguns assuntos: como havia 

sido a experiência de desenharem um curso de espanhol para adolescentes, como havia sido a 

experiência de estarem sozinhas em sala de aula, como havia sido a experiência dos 

momentos de formação para elas. Esse ir para as aulas e voltar para as discussões comigo, 

como orientador do estágio, fez-me retomar uma metáfora em que Morin vê a Complexidade 

com um bumerangue que volta sobre as cabeças, obrigando a seguir uma ação e a rever o que 

foi feito (Morin, 2002a:93). Acredito que este momento de rever tudo o que foi realizado 

tenha sido importante, à luz da Complexidade, para as estagiárias se perceberem professoras, 

como mostra no excerto seguinte a Ana:   

Pensando na Complexidade, ser complexo, para mim, significa ser um 

professor paciente e agir de modo coerente diante as mudanças que ocorrem 

no mundo. É enfrentar os desafios dos tempos atuais. As aulas dadas no 

estágio, em minha opinião, tiveram uma proposta coerente com o plano 

de aula proposto para o ensino de língua espanhola, planejamos e 

construímos conhecimentos em conjunto (EXC 124 – As aulas como 

professor complexo – estagiária Ana). 
 

 

Ao ler este excerto, percebo que reflexão apresentada pela estagiária Ana aponta para 

uma construção e reconstrução de conhecimentos em conjunto, como parte da formação no 

estágio, e condiz com a visão moraniana, no sentido de sentirmos, com sociedade, ―na aurora 

de um esforço de fôlego e profundo, que necessita de múltiplos desenvolvimentos novos, a 

fim de permitir que a atividade científica disponha dos meios da reflexividade, isto é, da auto-

interrogação‖ (Morin, 2005:26). Percebo, também , no excerto, que existe um momento de 

reflexão em relação às ações de docência, comparando e fazendo um resumo do que foi 

aprendido. A estagiária Ana, refletindo sobre o que seria um professor de espanhol complexo, 

termina o registro textual perguntando se:   

A gente aprende ou constrói uma língua? (EXC 125 - As aulas como 

professor complexo  – estagiária Ana). 

 

Ao ler esta questão, que parte de uma reflexão da própria estagiária, entendo o quanto 

é importante, neste contexto de pesquisa, olhando o ser aluno-professor, essa dúvida, que 

questiona o papel das estagiárias como professoras, construindo e desconstruindo 

conhecimentos. Ao me referir à construção e de conhecimentos, retomo algumas das nossas 
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reflexões do desenho do curso de espanhol em que as próprias estagiárias se viram na 

necessidade de enfrentar diversos desafios e questionamentos, desde questionar com haviam 

sido as aulas, em que, noutros momentos de formação, elas eram estagiárias, até a própria aula 

que elas construíam, confrontando-as com as aulas e conteúdos que haviam tido no decorrer 

dos semestres de formação. Nesse sentido, Freire, M. destaca que os alunos, muitas vezes, 

―questionam as incoerências teórico-metodológicas que percebem, mas, não raro, têm poucas 

oportunidades de atuação prática, de reflexão crítica e de reversão de qualidade da própria 

educação‖ (Freire, M. 2009:16). A oportunidade de pensar e questionar a formação docente 

foi dada nesta pesquisa para que elas se sentissem, desde o momento de formação, professoras 

que podem estar atentas à sua formação e à ação em sala de aula. Neste sentido a estagiária 

Ana sugere que: 

Nós professores precisamos estar sempre atentos ao processo de 

construção de uma língua, para criar uma proposta pedagógica, cujas 

funções linguísticas visem o conhecimento e à relação de saberes. Portanto, 

como docente, estamos sempre construindo línguas tentando acompanhar a 

sociedade procurando assim tornar o aluno crítico, mesmo que seja em uma 

escola de línguas. (EXC 126  – O professor de Espanhol sob a ótica da 

Complexidade – estagiária Ana). 
 

Destaco, neste excerto, a alusão que a estagiária faz à escola de idiomas, em que 

muitos alunos do curso de Letras já atuam, ou atuarão, e, mesmo assim, a estagiária considera 

esse contexto de ensino-aprendizagem como um local em que é possível construir outros 

saberes, mesmo sendo uma escola cujo contexto se limita a uma metodologia linear e que não 

permite que o aluno tenha uma visão mais ampla da língua objeto de estudo. Nesse sentido, 

Moraes e Torre afirmam que ―a nossa escola é reprodutora, autoritária e prepotente ao 

trabalhar com o conhecimento em sua vertente mais linear, voltada para o professor que fala e 

o aluno que escuta e copia e tenta desenvolver na prova o melhor que pode‖ (Moraes e Torre, 

2004:23). A fala dos autores reflete um pouco o que acontece nessas escolas de idiomas. Eu 

mesmo fui professor de um instituo de línguas, e havia um guia do professor a ser obedecido, 

uma metodologia fechada (cinco minutos para um jogo, dez minutos para a gramática, por 

exemplo). Dessa forma, as estagiárias, ao sentirem-se professoras de espanhol Complexas, 

criticam as possibilidades que as escolas estão deixando escapar. As aulas como professor 

complexo de espanhol também significaram refletir sobre o contexto da escola, seja de 

idiomas, seja de escola regular e pensar que a aula pode ir além de normas e regras 

metodológicas lineares, construindo novos direcionamentos para o processo de ensino-

aprendizagem de uma língua. As estagiárias do curso de graduação, ao construírem as aulas 

para os alunos da Escola Técnica, pensaram em desenvolver muitas ações que pudessem 
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encantar o aluno pela língua espanhola. A construção e reconstrução, como professoras de 

espanhol Complexas, em uma aula Complexa, se deu a partir da necessidade de pensar numa 

reforma de ações na escola, como afirma a estagiária Cláudia:   

[...] necessidade que é preciso acontecer uma reforma do pensamento da 

ciência e do ensino, pois seus conceitos deveriam ser partilhados e 

unificados na construção do conhecimento, pelo entendimento do 

indivíduo e do mundo (EXC 127  – As aulas como professor complexo – 

estagiária Cláudia). 

 

Para a estagiária Bia, o processo de construção e reconstrução é visto da seguinte 

forma: 

 
O conhecimento em sala de aula, no processo de ensino-aprendizagem, é 

construído e para que isto aconteça, precisamos ler e discutir os temas com 

nossos, dentre outras ações. Pensando na Complexidade, ser complexo, para 

mim, significa ser um professor paciente e agir de modo coerente diante 

as mudanças que ocorrem no mundo (EXC 128  – As aulas como 

professor complexo – estagiária Bia) 
 

 

Nos dois excertos, as estagiárias, mesmo falando diretamente da construção de saberes 

e conhecimento, é destacada a possibilidade de fazer essa ação a partir da perspectiva social 

que acontece no mundo. Morin (2002a:88) diz que o movimento pode ser considerado como a 

ecologia da ação, ou seja, um construir, reconstruir, desconstruir e novamente reconstruir 

as ações. Para o autor, ―a ecologia da ação convida-nos, porém, não à inação, mas ao desafio 

que reconhece seus riscos e à estratégia que permite modificar, até mesmo anular, a ação 

empreendida‖ (Morin, 2002a:96). Em alguns momentos, as estagiárias mostraram 

preocupações com o que deveriam reconstruir em sala de aula, como poderiam modificar a 

ação docente no ensino de língua espanhola. A questão para elas era mudar a noção de 

transmitir conteúdo e ouvir mais o aluno, resgatar os conhecimentos prévios que ele trazia 

para a aula de espanhol e trabalhar juntos para novas construções linguísticas ou, até mesmo, 

desconstruir algumas construções que os alunos tinham. O professor de Espanhol sob a ótica 

da Complexidade, neste sentido, significa dar voz ao aluno sempre, fazer com que o mundo 

que o aluno traz seja valorizado e direcionado para os conhecimentos que podem ser 

construídos, como afirma a estagiária Bia neste excerto:  

[...] não tentamos englobar muitas informações que viessem só do professor. 

Acreditamos que todo pode ajudar a aprender espanhol, isso porque o 

conhecimento provém de todos os lados, se espalham nas mais diversas 

instituições da vida social, uma rede – por exemplo -em que as pessoas estão 

entrelaçadas, e assim nos coloca diante de grandes questões, como as partes 

envolvidas nas disciplinas (EXC 129 - As aulas como professor complexo – 

estagiária Bia).  
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 Dessa forma, percebo que, nesse excerto, o professor de Espanhol sob a ótica da 

Complexidade deve, primeiramente, estabelecer relações que são construídas e 

reconstruídas, por meio de metodologias, crenças dos alunos e dos próprios professores 

(acredito que tudo pode ajudar a aprender espanhol), modificando paradigmas tradicionais 

de ensino e repensando no valor que a voz do aluno representa em sala de aula.  

A seguir apresento o segundo tema que emerge da interpretação dos textos o professor 

de Espanhol sob a ótica da Complexidade. 

 

3.4.2.2 Ordem-desordem 

 

  

  Ordem-desordem é o segundo tema que emerge da interpretação dos textos o 

professor de Espanhol sob a ótica da Complexidade.   

 

 
 

Figura 31 – Ordem-desordem  

(Fonte: autoral) 

 

No decorrer dos encontros, como mencionei em outros momentos, algumas discussões 

sobre como poderíamos contribuir para uma mudança na escola, nas aulas, se prolongaram. 

Lembro que, nos encontros, vi as estagiárias algumas vezes animadas, outras tristes, outras 

motivadas, outras nervosas. Quando uma aluna desistiu do curso, por motivos de saúde, elas 

ficaram muito preocupadas e queriam saber o que poderia ser feito para ajudar à família e à 

aluna. Comentei com elas que era algo delicado e que a mãe me havia ligado para explicar o 
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que estava acontecendo com a sua filha. Expliquei que elas iriam vivenciar momentos 

idênticos e que tudo isso fazia parte de um conjunto de fatos que podem acontecer em sala de 

aula.  

Entendo que a preocupação com a aluna, além de ser uma questão humana, pode ser 

vista como um indício de um professor que está construindo a sua identidade na perspectiva 

da Complexidade, no sentido de que é formado por um conjunto de ideias, conceitos, crenças, 

receios, entre outros.   

Petraglia (2008a:19) afirma, nesse sentido, que a Complexidade incorpora outros tipos 

de pensamento, podendo ser míticos, mágicos, empíricos, racionais, lógicos, além das 

categorias científicas, da filosofia e das artes, e que esse conjunto de pensamentos é o que 

forma uma rede relacional em que o sujeito está em constante diálogo com o objeto do 

conhecimento. Essa preocupação com as diversas interações é o que permitiu que as 

estagiárias se sentissem professoras Complexas de espanhol. Em determinados momentos, 

após os encontros, solicitei que retomassem e repensassem como se sentiram em sala de aula, 

com os alunos, com as aulas e de que forma as aulas haviam contribuído para a sua formação. 

A estagiária Cláudia comenta que:   

Ser um professor complexo e dar uma aula de espanhol complexa é ver-se de 

posse dessa missão, a de professor/educador que deve sempre aprimorar seus 

conhecimentos e não se limitar a velhos métodos e hábitos que o tornarão 

obsoleto devido à velocidade com que as informações transitam nos dias 

atuais e, assim, possibilitará que a educação seja democratizada (EXC 

130  – As aulas como professor complexo – estagiária  Cláudia).  

 

Entendo que esse excerto, na minha interpretação, pretende trabalhar no sentido de 

considerar a ordem e desordem nas aulas. Ou seja, a preocupação que as estagiárias tiveram 

ao procurar se desfazer de algumas formas de ensino, que ela chama de antiga, permitiu que 

se sentissem trabalhando numa perspectiva de reorganizar os hábitos que mudam de acordo 

com a velocidade das informações de hoje em dia. Faço uma relação entre a forma de ordenar 

o pensamento, devido à agilidade das informações, e a dificuldade que alguns professores 

encontram por não quererem sair da zona de conforto, de que tanto se fala, e renovar as ações 

docentes, uma vez que a:  

[...] nossa educação nos ensinou a separar, compartimentar, isolar e, não, a 

unir os conhecimentos, o conjunto deles constitui um quebra-cabeças 

ininteligível. As interações, as retroações, os contextos e as Complexidades 

que se encontram na man’s land entre as disciplinas se tornam invisíveis 

(Morin, 2002a:47). 
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 Neste sentido, as estagiárias buscaram não isolar saberes nas aulas e buscavam sentir-

se professoras que estavam construindo uma língua e procurando relacionar situações de 

ensino-aprendizagem e de outros saberes com uma língua estrangeira. 

Ser um professor de espanhol sob a ótica da Complexidade faz com que o 

exponha notoriamente a necessidade de acontecer uma reforma do 

pensamento, da ciência e do ensino, pois os saberes deveriam ser partilhados 

na construção do conhecimento, pelo entendimento do indivíduo e do 

mundo, esse seria o valor absoluto que compõe e identifica o saber, pois 

seus valores não podem associar-se como forma que domina e assume as 

faces do saber. (EXC 131 – As aulas como professor complexo de Espanhol 

– Cláudia).  

 

A estagiária Cláudia resgata, no excerto acima, uma preocupação que foi constate em 

nossas discussões antes, durante e após as aulas: a ideia de ser um professor que deve, 

também, ultrapassar e ressignificar os modelos de ensino, assim como os conhecimentos 

engessados que muitos professores têm em relação ao ensino de línguas, pensando que é na 

escola em que a ordem e desordem poderá ter novos espaços. Afirmo isso com base na 

experiência de comentários das próprias estagiárias, que tiveram aulas com professores de 

língua que ou só escreviam no quadro e pediam que o aluno copiasse textos em espanhol ou 

só resolviam exercícios no próprio livro após uma explicação, breve, de gramática 

descontextualizada. No desenho de aulas para os alunos da Escola Técnica, as estagiárias 

pensaram em usar a tecnologia para pesquisa, para leituras, para encontrar palavras, textos, 

informações em geral, postar contos elaborados pelos alunos, em uma rede social e comentá-

los. Estabeleceram outras interações em sala de aula e fora dela, mediaram problemas que 

visavam á ordem e desordem, como os comentários nessa rede social, as tarefas que eram 

entregues, as brigas entre dois alunos.  

 A perspectiva de olhar para a interação poderia ser entendida no sentido da interação 

aluno-professor e professor-aluno. Entretanto, neste estudo e na minha interpretação, percebo 

que a preocupação com a interação foi no sentido de as estagiárias pensarem como 

desenvolveriam ações docentes em que pudessem estabelecer diversas interações com a 

língua espanhola. Isso oferece uma visão do que seria complexificar as aulas de espanhol e os 

professores por meio de ações inovadoras que, conforme Moraes e Torre (2004:112), 

considerem que ―a vida é relacional, que tudo quanto nos rodeia e acontece está 

interconectado, interdependente e acoplado, por mais que não sejamos conscientes disso e 

nem saibamos explicar essas relações‖. Nesse sentido, ao se sentirem professoras de espanhol, 

dando aulas para os alunos da Escola Técnica, a Bia explica, sob essa perspectiva, que:   
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Acreditamos que todo pode ajudar a aprender espanhol, isso porque o 

conhecimento provém de todos os lados, se espalham nas mais diversas 

instituições da vida social, uma rede – por exemplo -em que as pessoas 

estão entrelaçadas, e assim nos coloca diante de grandes questões, como 

as partes envolvidas nas disciplinas (EXC 132 – As aulas como professor 

complexo de Espanhol – estagiária  Bia).  

 

A preocupação da estagiária, pela interpretação do excerto, está em conscientizar-se do 

contínuo questionamento do que é feito em sala de aula e, dessa forma, em estabelecer laços 

entre os saberes, que considerem a ordem e desordem na escola, não isolando as disciplinas 

como havia sido feito na experiência prévia das estagiárias e de muitos outros. Morin chama 

essas interações, em que todos podem ajudar a aprender o objeto de estudo (excerto acima), 

de multidisciplinaridade, que, segundo o autor, 

constitui uma associação de disciplinas, por conta de um projeto ou de um 

objeto que lhes sejam comuns; as disciplinas ora são convocadas como 

técnicos especializados para resolver tal ou qual problema; ora, ao contrário, 

estão em completa interação para conceber esse objeto e esse projeto... 

(Morin, 2005:107). 
 

 Na visão de Morin, é possível estabelecer constantes relações entre as diversas 

disciplinas e destacar que o ser professor complexo de espanhol não é um ser que junta todos 

os conhecimentos em uma aula, junta por juntar. Para ser um professor complexo, na minha 

interpretação, é, primeiramente, pensar na ação denominada preocupação, uma preocupação 

que seja capaz de suscitar uma dúvida e, assim, propor e pensar em ações em que a interação 

não se limite a pessoas e, sim, a objetos de aprendizagem, vida, sociedade, mundo, família, 

etc. Penso que o papel do professor que sabe tudo e que diz ter o domínio total de uma língua, 

o que contraria o operador hologramático da Complexidade, é o que provoca a falta de amor 

(interesse) dos alunos pela escola. No curso que as estagiárias desenharam, houve um 

momento de questionamento sobre como era fácil para mim, que sou nativo da língua, dar 

aula. A minha resposta foi que deveríamos definir o que era dar aula e o que era desenhar uma 

aula: na minha concepção, dar aula pode ser visto como transmitir o que alguém sabe, passar 

as informações da língua. Por outro lado, desenhar uma aula significa construir e estabelecer 

interações entre diversos elementos que configuram uma aula e orientar os alunos a pensarem 

na língua. Com essa resposta, busquei relacionar a Complexidade com as formas às quais 

muitos alunos foram expostos no ensino de uma língua.  

No seguinte excerto, percebo que a estagiária Cláudia retoma o que, para ela, seria 

uma ação docente:  
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Educar não é somente transmitir conhecimentos, mas fazer com que os 

alunos aprendam a viver e a ter uma consciência crítica para toda a 

vida, ajudando-os a entenderem-se como seres complexos e a 

compreenderem suas Complexidades (EXC 133 – As aulas como professor 

complexo de Espanhol – estagiária Cláudia).  

 

Neste excerto, percebo que a estagiária vê a Complexidade como inerente à vida. No 

decorrer das aulas, dos encontros que tínhamos após as aulas e ao término do curso, sempre 

destaquei o que aprendi no meu encontro com a Complexidade: todos temos algo de 

complexo dentro de nós (Morin, 2015). As estagiárias buscaram descobrir, primeiro, e depois 

com os alunos, esse ser complexo inerente, não no sentido de criar uma legião complexa de 

seres humanos, mas no intuito de reconhecer que, na atualidade, existe a necessidade de um 

pensamento capaz de retomar o complexo do que é real, de captar as relações, interrelações e 

implicações mútuas (Morin, 2011a:142). Nesse sentido, reconhecer-se  como um professor de 

Espanhol sob a ótica da Complexidade é aceitar que não se pode ter o domínio total de uma 

língua ou, até, como o senso comum afirma ―sou fluente em espanhol‖. Nesse sentido, a 

estagiária Cláudia reconhece que: 

Se tivermos uma visão de um todo da língua espanhola, nunca 

poderemos aprender essa língua e nem ensiná-la. Pois não saberemos 

abordar áreas variadas existentes, e que é preciso conhecer essa 

realidade para poder intervir no sentido de organizá-la (a língua e o 

ensino de espanhol), de forma que a assegure e construa esse processo, de 

maneira harmônica e ordenada, que parte da desordem para ordem (EXC 

134  – As aulas como professor complexo de Espanhol – estagiária  

Cláudia).  

 

 No excerto, embora a estagiária fale em processos harmônicos, entendo o processo 

como a consideração da ordem e da desordem em sala de aula, na escola, na própria língua, 

nos pensamentos como professores, nas ações docentes, nas preocupações, que levam a novas 

interações, etc. Aliás, essa perspectiva (de ordem e desordem), segundo Morin, permite 

entender que:   

da idéia da ordem é que a idéia enriquecida de ordem, que recorre às idéias 

de interação e de organização, que não pode expulsar a desordem, é muito 

mais rica, efetivamente, do que a idéia do determinismo. Mas, enriquecendo-

se, o conceito de ordem relativizou-se. Complexificação e relativização 

andam juntas. Já não existe ordem absoluta, incondicional e eterna (Morin, 

2005:199). 

 

As estagiárias entenderam que não era imperioso esperar uma ordem total em sala de 

aula. Essa era uma das preocupações das estagiárias: a desordem traz a ordem, e a ordem 

gera a desordem. Entretanto, aqui está a ação do professor: ao interagir com outros 

elementos, que não são só os linguísticos, ele pode ressignificar a desordem em sala de aula. 
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Como um exemplo, de um momento de ordem e desordem, a estagiária Bia comenta que elas 

queriam ensinar como escrever um texto usando a coesão e coerência em espanhol e levaram 

alguns exemplos para sala de aula. Aparentemente ninguém entendeu, e a frustração das 

estagiárias apareceu na reunião de estágio. Uma das estagiárias sugeriu retomar a atividade na 

rede social para interagirem, postarem material e esclarecerem as possíveis dúvidas. Elas e eu 

desenhamos o que deveriam postar para essa atividade e como iriam mediar as conversas, lá. 

O resultado foi muito favorável, uma vez que todos os alunos entenderam a proposta e, com o 

texto que criaram, trabalharam a coesão e coerência em um conto, usando imagens, criticando 

vídeos que apresentavam um conto, etc. Nesse sentido, Petraglia (2008a:19) ressalta que o 

poder da 

comunicação entre as diversas áreas do saber e compreende ordem, 

desordem e organização como fases importantes e necessárias de um 

processo. Trata-se de uma auto-eco-organização de todos os sistemas vivos 

que, ao se organizarem, influenciam e são influenciados pelo meio ambiente, 

que inclui a si mesmo, o outro e a natureza complexa 

 

 Assim, as estagiárias perceberam que, numa perspectiva de Auto-heteroecoformação 

(Freire, M. 2009 e Freire, M. e Leffa, 2013), não era possível acreditar que todos os alunos 

entenderiam, da mesma forma, como criar um conto e como observar a coesão e a coerência 

numa produção textual. Perceberam que foi necessário interagir com outros recursos da 

modernidade para poder realizar ações significativas em sala de aula e que, assim, com essa 

proposta na rede social, poderiam acompanhar o que cada aluno havia entendido e o que se 

produziria a partir do entendimento pessoal. Nesse sentido, a prática da ação se relacionou 

com o sujeito e com o meio, na perspectiva da Auto-heteroecoformação, uma vez que ―o 

sujeito é concebido como uno e múltiplo, podendo explorar sua unicidade-multiplicidade para 

potencializar o processo formativo, pois as relações apontadas não são estanques nem 

fragmentas; elas coexistem‖ (Freire, M. e Leffa, 2013:71).  

 A seguir, e para dar continuidade à interpretação destes textos, apresento o terceiro 

tema que emerge do ciclo de validação, conforme a Abordagem Hermenêutico-

fenomenológica (Freire, M. 2009; 2012).     

 

3.4.2.3 Relação 

 

 

 Relação é terceiro tema que emerge da interpretação dos registros textuais 

denominados o professor de Espanhol sob a ótica da Complexidade. O subtema relacionado 

ao tema é transformação. Represento esse tema e subtema da seguinte forma:   
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Figura 28 -  Relação e transformação 

(Fonte: autoral) 

 

 Uma das minhas preocupações era fazer com que as estagiárias pudessem ter uma 

experiência diferente na formação. Procurava ouvir as dificuldades que elas sentiam, 

solucionar os problemas que aconteciam entre elas, até as confusões, por conta de alguns 

desentendimentos. Mencionei, noutro momento, que não foi uma tarefa fácil juntar três 

pessoas e colocá-las em sala de aula juntas. Na minha concepção, cada estagiária trazia uma 

perspectiva, uma ideia, um sentimento, uma formação diferente. Todos esses elementos 

unidos, com certeza propiciariam um modelo diferente de aula para os alunos da Escola 

Técnica.   

Em geral, ao pensar no professor de Espanhol sob a ótica da Complexidade, acreditei 

que era possível estabelecer uma relação que permitisse uma transformação nas aulas – e na 

escola – e que, ao mesmo tempo, promovesse intercâmbio de experiências entre os alunos, 

professores, saberes, locais, cultura, etc.  

 A estagiária Bia comenta que, nas aulas,  

conseguimos ver uma boa relação entre os alunos e as expressões que eles 

queriam construir (EXC 135  – As aulas como professor complexo de 

Espanhol – estagiária Bia).  

 

 Entendo que essa boa relação, que a estagiária comenta, não se limita a uma relação 

linear de professor e aluno, no sentido de cumprir os papeis de professor e aluno (eu ensino e 

ele aprende), mesmo porque as professoras desses alunos eram as estagiárias do curso de 

graduação, que vivenciaram ―a circularidade das relações‖ (Freire, M. e Leffa, 2013:73), 



198 
 

fazendo com que essa relação se desse na ―interação dentro de um sistema (entre as partes 

que o constituem) como entre ele (elas) e os demais sistemas com que se relaciona(m)‖ 

(Freire, M. e Leffa, 2013:73; destaque meu). As estagiárias se relacionaram com o sistema 

educacional, que é complexo, uma vez que o sistema se relaciona com movimentos recursivos 

de ordem e desordem, interação e organização (Freire, M. 2011:282). As aulas como 

professor complexo de espanhol permitiram que elas pudessem levar em consideração que 

essa ordem e desordem estavam presentes na aula, seja de espanhol ou de outra língua – e 

mesmo de outra disciplina. Fez com que pudessem perceber que não era mais possível 

replicar modelos de aula que haviam sido experimentados por elas, no decorrer de sua 

formação, já que ―precisamos de uma atitude crítica, e até mesmo autocrítica‖ (Morin, 

2011b:133) perante as nossas práticas docentes. A Ana comenta que:   

Pude perceber, também, que professor precisa se apropriar do principio da 

recursividade, pois a cada explicação dada pela matéria deve se ter a 

preocupação do professor em retomar o assunto inicial para compreensão e 

desenvolvimento da aula. Este ir e voltar que muitas vezes obriga-nos a 

desconstruir e construir a aula é muito importante. Dar valor a 

desordem para chegar à ordem é o momento de resignificação dos 

conceitos (EXC 136  – As aulas como professor complexo de Espanhol – 

estagiária  Ana).  

 

 Neste excerto, percebo que estagiária, ao citar esse desconstruir e construir, valoriza a 

ordem e a desordem; assume que é necessário, como professor complexo de espanhol, 

enfrentar as incertezas e religar saberes. Dessa forma, seria possível uma educação que 

transforme a mente dos alunos com intercâmbio de saberes, não limitando o espaço de ensino-

aprendizagem de espanhol à repetição de frases. A estagiária Bia, ao escrever o que seria um 

professor complexo de espanhol, comenta sobre essas relações de saberes na atuação docente 

do professor de espanhol:    

Deve haver o intercâmbio de conhecimento entre muitas outras disciplinas 

que se relacionem com o espanhol, pois é necessário reformar o pensamento 

para que se reformem os saberes (EXC 137  – As aulas como professor 

complexo de Espanhol – estagiária Bia). 

 

 Essa reforma, que é comentada pela estagiária, foi um dos assuntos mais tocados nos 

encontros presenciais e que foi entendida (nas reuniões) como aquela que permitiria com que 

o professor complexo de espanhol pudesse transformar a aula de espanhol. Deixei claro, nas 

reuniões, que era necessário ser complexo para poder ir além do paradigma tradicional que 

preza pela ―separação/redução, pelo qual o pensamento científico ou distingue realidades 

inseparáveis sem poder encarar sua relação, ou identifica-as por redução da realidade mais 
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complexa à menos complexa‖ (Morin, 2005:138). Assim sendo, é necessário que a aula possa 

ser um espaço de intercâmbios, tanto de experiências quanto de saberes e, principalmente, dar 

voz aos alunos. A estagiária Bia faz uma crítica ao modelo disciplinar que nos limita, 

segundo, também, a observação anterior de Morin:      

Essas disciplinas que se limitam contraditoriamente em contribuir em apenas 

uma área do conhecimento e que não podemos transformar se estamos 

partidos e divididos, e apresenta a notória necessidade em visar a inter-

relação que existe nessas áreas, por isso pensamos que ser professor de 

espanhol não é só dar aula de espanhol (EXC 138  – As aulas como 

professor complexo de Espanhol – estagiária Bia). 

 

 Dessa forma, percebo que as estagiárias procuraram vivenciar a Complexidade em sua 

atuação docente tanto ao pensar no curso, quanto ao estar na aula e nas reflexões pós-aula. 

Entendo, então, que, nas aulas como professor complexo, foi possível estabelecer uma 

relação que transforma a aula, a ação docente, e permite intercâmbio de saberes com a 

finalidade de estabelecer ações que nos ―ajudem a ir alem dos limites impostos pelo 

pensamento reducionista e simplificador que nos impede de alçar novos vôos em busca de 

nossa sobrevivência e transcendência‖ (Moraes e Torre, 2004:23).    

  A seguir, apresento o último tema que emerge da interpretação dos textos o professor 

de Espanhol sob a ótica da Complexidade.  

3.4.2.4 Fragmentação 

 

 

Fragmentação é quarto e último tema dos registros textuais o professor de Espanhol 

sob a ótica da Complexidade. Os subtemas relacionados ao tema são limitação e saberes. 

Represento esses temas e subtemas da seguinte forma:   
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Figura 33 – Não-fragmentação, limitação e saberes  

(Fonte: autoral) 

 

Ser professor complexo de espanhol, nessa representação, significa pensar na não 

fragmentação de saberes que limita a ação docente e no processo de ensino-aprendizagem 

de uma língua estrangeira.  Morin, nesse sentido, adverte que não podemos viver num mundo 

fragmentado, uma vez que as ―interações entre os indivíduos produzem a sociedade e esta 

retroage sobre os indivíduos. A cultura, no sentido genérico, emerge destas interações, religa-

as e dá-lhes um valor indivíduo ↔ sociedade ↔ espécie‖ (2002a:113). Essas interações entre 

indivíduo, sociedade e espécie, sugeridas por Morin, foram assunto de discussão nos 

encontros presenciais, uma vez que era de nosso interesse (das estagiárias e meu) encontrar 

um caminho que pudesse ajudar as aulas dos alunos a fazer sentido, a motivá-los a continuar 

nas aulas a despeito de alguns fatores que poderiam levar as aulas – e o curso – ao fracasso: a 

distância que os alunos percorriam até a universidade, o horário e o dia (sexta-feira, das 19h 

às 21h), o poder aquisitivo dos alunos (que não tinham dinheiro para a condução para 

chegarem até a universidade), o acúmulo de tarefas que os alunos deveriam cumprir na Escola 

Técnica. Por parte das estagiárias, eram elas que estavam com muito receio de entrar em sala 

de aula, de dividir a mesma aula entre as três, uma nova proposta de ensino, de pensar no 

desenho de curso e no desenho das aulas e de conviver com a incerteza da escolha dos 

assuntos por parte dos alunos. Essa ação, em que o aluno se preocupa com a ação docente, um 

dos objetivos desta pesquisa, pensa no aluno, que ao mesmo tempo é professor, pensa na 

perspectiva da Auto-heteroecoformação, em que  
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A dimensão da ação pode se caracterizar por um traço de recursividade e 

circularidade que evidencia um movimento de retroação e retroalimentação, 

típicos de um agir complexo, fazendo com que a ação do sujeito sobre si 

mesmo possa, ao mesmo tempo e em algumas situações, representar um agir 

também recursivo e reatroalimentador sobre os outros e sobre ao ambiente 

(Freire, M. e Leffa, 2013:70). 

 

 Neste caso, as estagiárias estavam em movimentos de recursividade, indo para as 

aulas, voltando para as discussões, com as suas dúvidas, indo novamente para as aulas, 

pensando e refletindo sobre o que acontecia nessas aulas e repensando como estabelecer 

ligações entre outros saberes que não limitassem a aula a modelos antigos. As estagiárias 

procuravam estar atentas ao que acontecia no mundo e na cultura local dos alunos, valorizar 

as escolhas desses alunos e ouvir o que eles gostariam de trabalhar em sala de aula, sem 

perder de vista os objetivos do curso. Nesse sentido, a estagiária Ana comenta que    

O conhecimento em sala de aula no processo de ensino-aprendizagem é 

construído e para isto precisamos ler e discutir os assuntos com nossos 

alunos. Pensando no paradigma da Complexidade defendida por Morin, ser 

complexo para mim significa ser um professor paciente e agir de modo 

coerente diante as mudanças que ocorrem no mundo (EXC 139  – As aulas 

como professor complexo – estagiária Ana). 
 

 

Esse fragmento enfatiza o que seria um professor complexo de espanhol: agir de modo 

coerente diante das mudanças no mundo. Entendo esse modo coerente, citado pela estagiária, 

como um pensamento que é fruto de leituras realizadas pelas estagiárias e das muitas 

discussões sobre a ação em sala de aula, construindo conhecimentos e ligando saberes, 

evitando, também, a fragmentação de conhecimentos, uma vez que ―a fragmentação atingiu as 

Ciências e, por conseqüência, a Educação, dividindo o conhecimento em áreas, cursos e 

disciplinas‖ (Behrens e Olari, 2007:59), e, assim, estabelecendo muitas relações possíveis, 

partindo do ensino e da aprendizagem de espanhol.  

 Além de evitar cair na cilada da fragmentação, ser um professor complexo de língua 

espanhola, para essas estagiárias, é despertar a consciência crítica como parte da vida. A esse 

respeito, a estagiária Cláudia comenta que:   

Educar não é somente transmitir conhecimentos, mas fazer com que os 

alunos aprendam a viver e a ter uma consciência crítica para toda a vida, 

ajudando-os a entenderem-se como seres complexos e a compreenderem 

suas Complexidades (EXC 140  – As aulas como professor complexo – 

estagiária Cláudia). 
 

 Vejo, nesse excerto, uma questão criticada que é a transmissão de conhecimentos. 

Acredito que a Cláudia está repensando o que significa dar um sentido novo à sua formação. 
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Entendo que a ideia de construir conhecimento esteja muito presente no excerto acima. Com 

base na Complexidade, ao ver o aluno como um e múltiplo (Morin, 2002), entendo que ele 

precisa ultrapassar, com a ajuda do professor, as limitações que a escola lhe impõe. Nesse 

sentido, as estagiárias nas aulas, em consonância com a Complexidade, propuseram ações que 

considerassem a cidadania como fator principal na formação dos alunos. Nesse sentido, 

Petraglia explica que ―incentivar o direito à cidadania e os deveres de cidadão é função de 

toda organização de aprendizagem e de todas as linguagens educacionais, quer sejam 

artísticas, míticas, racionais ou empíricas‖ (Petraglia, 2008a:20) e que valorizar o direito de 

ser cidadão é o ―papel de uma educação complexa, ética e solidária, que leva em consideração 

a urgência de uma reforma de pensamento para a religação dos saberes e para a religação da 

cultura científica à cultura humanística‖ (Petraglia, 2008a:20). Nessa esteira, a estagiária 

Cláudia comenta que na aula do professor complexo de espanhol: 

Deve haver o intercâmbio de conhecimento entre muitas outras 

disciplinas que se relacionem com o espanhol, pois é necessário reformar 

o pensamento para que se reformem os saberes. O professor de Espanhol sob 

a ótica da Complexidade é pensar que os caminhos para o desenvolvimento 

das instituições de ensino devem partir da integração cultural formulada para 

a caracterização e expansão do aprendizado de cada uma das partes 

envolvidas nesse sistema, e todas elas devem ser valorizadas, por tomarem 

posições e ideias em todas as instâncias (EXC 141 – As aulas como 

professor complexo – estagiária Cláudia). 

 

  Nesse excerto, a estagiária Cláudia retoma a ideia de caminhos que podem ajudar no 

desenvolvimento das instituições de ensino para entrelaçar conhecimentos e fazer com que o 

sistema possa ajudar o aluno a extrapolar os conhecimentos em sala de aula. Nesse sentido, 

Freire, M. (2009:22) afirma que é necessário pensar em ações docentes que promovam ―um 

diálogo entre opostos e entre diferenças, que se liberte de uma relação necessariamente causal 

para assumir uma recursiva e que privilegie a conectividade sistêmica entre todo e partes‖ e 

que reconheçam a ―não linearidade e não fragmentação de um conhecimento que se 

manifesta de forma transdisciplinar‖ (Freire, M. 2009:22).  

Na perspectiva de evitar, nas aulas, o fragmentar de saberes e de não limitar ações é 

que as estagiárias, na minha interpretação, entenderam que poderiam assumir-se professoras 

Complexas de espanhol, uma vez que procuravam: 

não se limitar a velhos métodos e hábitos que o tornarão obsoleto devido à 

velocidade com que as informações transitam nos dias atuais (EXC 142  – 

As aulas como professor complexo – estagiária Cláudia). 

 

 Com esse excerto, encerro a interpretação dos textos em que as estagiárias narraram a 

ação do professor de Espanhol sob a ótica da Complexidade. Percebo que é um professor cuja 
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ação se preocupa pelas relações que não fragmentam os saberes e que, na interação, 

constroem, e reconstroem, por meio de intercâmbio de conhecimentos, e transformam a 

escola, que não se limita a uma aparente ordem, considera a desordem e dá valor ao aluno e 

às suas relações com a cultura e a sociedade local e global.  

   Essa representação dos temas de ser um professor de Espanhol sob a ótica da 

Complexidade pode ser vista assim:  

  

 

Figura 29 – Temas e subtemas – Textos D 

 (Fonte: autoral) 

 

 Com essa representação, encerro a interpretação do penúltimo registro textual desta 

pesquisa, denominado o professor de Espanhol sob a ótica da Complexidade. A seguir 

apresento os temas e subtemas dos últimos registros textuais.    
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3.5 A essência do fenômeno Ser professor complexo de Espanhol na perspectiva de 

alunos da licenciatura 

 

  

 Em todo este trabalho, em que as estagiárias do curso de Letras desenharam um curso 

de espanhol, com ações complexas, sendo docentes no Estágio Curricular e, a partir da minha 

interpretação e dos temas dos dois registros textuais apresentados, percebo a essência do 

fenômeno Ser professor complexo de Espanhol na perspectiva de alunos da licenciatura 

da seguinte forma: 

 

 

 
Figura 30 – A essência do fenômeno Ser professor complexo de Espanhol na perspectiva de alunos da 

licenciatura 

(Fonte: autoral)  

 

Para interpretar o fenômeno apresentando, entendo que ser professor complexo de 

Espanhol permite que o aluno que está em formação entenda que está num processo de 

construção e reconstrução e que a experiência docente deverá provocar novas buscas, já 

que, na perspectiva da Complexidade, é admitida a ordem e a desordem como elementos 
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antagônicos que se completam. Nesse sentido, o professor complexo de Espanhol procura 

mudanças e intercâmbios que permitam a religação e a transformação de novos saberes, 

superando, assim, a ideia de que ser professor é aquele que só sabe ensinar. Ser professor 

complexo de Espanhol é admitir que não é só o aluno que está no processo de ensino-

aprendizagem; o professor também  está em situação de reaprendizagem com o aluno e, 

assim, juntos procurem a exploração de novas interações e relações que conduzam a 

possíveis mudanças na escola, pensando que os saberes não podem ser fragmentados e que é 

necessário extrapolar as limitações que determinados modelos e metodologias cartesianas 

impõem ao ensino de uma língua.      

Estabelecer novas experiências de docência fez com que as estagiárias  procurem uma 

superação pensando  juntas, como professoras, reconhecendo as suas limitações, logros e 

conquistas linguísticas em sala de aula e as limitações, logros e conquistas linguísticas dos 

alunos. As estagiárias desenvolveram aulas complexas de língua espanhola, planejaram um 

ambiente de aula que não era fechado, mas que tinha objetivos, permitindo que os alunos 

tivessem outra experiência em sala de aula, delegando certa responsabilidade nos alunos (na 

construção de conhecimentos linguísticos), levando-os a serem alunos corresponsáveis pela 

própria formação.  

Assim, entendo que Ser Professor complexo de Espanhol é resgatar a humanidade na 

ação docente, considerando que, nas aulas e no período pós-aula, as estagiárias estavam 

abertas às autocríticas e a reaprender novas interações no mundo fragmentado pelo todo 

absoluto, que dá uma aparente segurança e leva a acreditar em verdades únicas e 

incontestáveis. A visão do todo foi eliminada pelas estagiárias, pois perceberam que ser 

professor e aluno ao mesmo tempo incentiva à mudança e motiva a idealizar novas interações 

com o intuito de acreditar que é possível fazer uma escola melhor, mais humana, com mais 

voz ao aluno.                    

A seguir, como forma de considerações finais, apresento, fundamentado na 

Complexidade, uma proposta de Estágio Auto-heteroecoformativo e formador, produto de 

reflexões desta pesquisa 
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CAPÍTULO 4  

PROPOSTA FINAL: POR UM ESTÁGIO AUTO-HETEROECOFORMATIVO E 

FORMADOR 

 

 

A presente pesquisa e os fenômenos descritos, estudados, representados pela minha 

ótica de interpretação, levam-me a pensar e sugerir algumas ações no estágio curricular como 

componente obrigatório na formação de futuros professores. Destaco, ainda, que essas ações 

não são uma receita pronta (Morin, 2005, 2012a), o que contrariaria a Complexidade; são 

sugestões para modificar e ampliar as ações do estágio nas licenciaturas. Parto, tara tal, de 

uma breve justificativa de como o estágio, atualmente, aparece em algumas matrizes dos 

cursos de Letras e, posteriormente, estabeleço algumas relações entre o estágio que denomino 

como Processo de estágio auto-heteroecoformador.     

 

4.1 O estágio como panorama geral 

 

Em algumas instituições de ensino superior vi, por meio das matrizes curriculares 

apresentadas nos sites dessas universidades, e alguns estudos como os de Pimenta (2010), 

Marques (2012), Lugle e Magalhaes (2011), Pimenta e Lima (2005/2006), Libâneo e Pimenta, 

(1999), entre outros, que o estágio é parte do processo de formação a partir do paradigma 

tradicional. Parece que o estágio é consolidado por meio de ações pontuais, como a 

observação em sala de aula – da mesma forma como acontecia o estágio original na IES onde 

realizei esta pesquisa. Corroborando, ainda, essa perspectiva de ações pontuais, Pimenta e 

Lima (2005/2006:6) apontam que  ―o estágio sempre foi identificado como a parte prática dos 

cursos de formação de profissionais em geral, em contraposição à teoria‖, ouvindo, quase 

sempre, dos alunos que ―o curso não fundamenta teoricamente a atuação do futuro 

profissional nem toma a prática como referência para a fundamentação teórica. Ou seja, 

carece de teoria e de prática‖ (Pimenta e Lucena, 2005/2006:6). Nesse sentido, percebo que as 

autoras já apontam para o estágio como um momento da formação em que não há o 

intercâmbio de saberes que deveria se propicio a este momento.     

Por isso, com base na minha experiência como professor de estágio, em conversas 

com outros professores que o orientam e na minha experiência própria como aluno, posso 

representar o estágio da seguinte forma, o que revela o processo linear da prática do estágio: 
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Figura 31 – Estágio linear  

(Fonte: autoral) 

 

Essa figura traduz um pouco a contradição apresentada, já, na legislação de 2002, em 

que era solicitado, no Artigo 13, que ―em tempo e espaço curricular específico, a coordenação 

da dimensão prática transcenderá o estágio e terá como finalidade promover a articulação das 

diferentes práticas, numa perspectiva interdisciplinar‖ (BRASIL, 2002). Entendo que o 

estágio ainda precisa ser bastante discutido para que as disciplinas deixem de ser somente 

saberes disciplinares fragmentados, nos cursos de formação de professores, vinculando-se, de 

alguma forma, mais diretamente ao campo de atuação profissional dos futuros professores 

formandos (Pimenta e Lima, 2005/2006:6).  

 Embora tenha ficado pouco tempo em curso, houve uma tentativa do Governo do 

Estado de São Paulo em dar atenção especial ao estágio, como momento de formação de 

professor, ao desenvolver uma política pública: a criação de Resolução SE Nº 36, de 06 de 

junho de 2013, que dispõe sobre a implementação do Programa Residência Educacional em 

escolas da rede pública estadual. Esse projeto tinha a intenção de   

fortalecer a formação de professores, proporcionando ao estudante vivenciar 

situações de aprendizagem em seu campo de atuação. São oferecidas 10.396 vagas 

para atuar em salas de aula, apoiando professores da rede pública do ensino médio 

e dos últimos anos do fundamental (FUNDAP, 2013) 

 

Dessa forma, o projeto do Programa Residência Educacional se destinava ―a 

estudantes que estivessem matriculados em cursos de licenciatura em disciplinas que 

integrassem as matrizes curriculares dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio 

das Escolas Públicas estaduais‖. Embora o projeto tenha sido abandonado, a ideia era a de 

sugerir um estágio que iniciasse no segundo semestre dos cursos, sempre com orientação de 

um professor da universidade e da escola, para desenvolver ações direcionadas aos alunos das 

escolas da rede pública. Percebo que esta política pública era um indício de valorizar o estágio 
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em educação, que pode ser o ponto chave para uma mudança na formação de professores. Por 

isso, no sentido de ver o estágio como um momento de mudança na formação de professor de 

línguas, proponho, para tal, que o estágio deixe de ser um momento de formação de 

observação, como é realizado em alguns casos e seja um processo auto-heteroecoformativo e 

formador. 

Apresento, assim, essa perspectiva de processo de estágio auto-heteroecoformador, 

partindo dos fenômenos desta pesquisa e da Auto-heteroecoformação (Freire, M. 2009 e 

Freire, M. e Leffa, 2013).   

 

4.2 Processo de estágio auto-heteroecoformativo e formador 

   

A nova resolução do MEC (número 2, de 1º de julho de 2015), que orienta as 

diretrizes para os cursos de licenciatura, no capítulo 5, Art. 13, § 6º, aponta que ―o estágio 

curricular supervisionado é componente obrigatório da organização curricular das 

licenciaturas, sendo uma atividade específica intrinsecamente articulada com a prática e com 

as demais atividades de trabalho acadêmico‖ (BRASIL, 2015:51). A partir da perspectiva, que 

é resgatada da primeira resolução número 2, de 2002, percebo a importância de relacionar a 

prática com a teoria que está sendo dada. Por isso, um estágio que possa ter sentido na 

formação de alunos deveria ser um estágio que relacione, constantemente, as disciplinas dadas 

no decorrer da formação do curso de Letras com a prática de estágio. Por conseguinte, o 

estágio poderia se relacionar com as disciplinas da seguinte forma: 
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Figura 32 – Relação estágio e disciplinas  

(Fonte: autoral) 

  

 No entanto, a relação de disciplinas com o estágio ainda não seria o suficiente para 

desenvolver um processo de estágio. Considero, após este estudo, que o estágio poderia ter 

um olhar para a Auto-heteroecoformação, conforme o Quadro 33, já apresentado e discutido 

em outros capítulos:  

 

 

Quadro 21: A Auto-heteroecoformação  

(Fonte: Freire, M. e Leffa, 2013) 
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 De acordo com o Quadro 33, é possível considerar ações que se estabelecem entre o 

sujeito individual, social e ambiental, interagindo com os diversos sujeitos que compõem esse 

processo de Auto-heteroecoformação. É considerado o sujeito, como objeto da formação e da 

coformação, por meio da socialização relacionada à relação entre o humano e o meio 

ambiente. As relações que se estabelecem entre esses polos são (i) internas, quando se olha 

para a própria formação, (ii) externas, quando se percebe um outro no processo formativo, e 

(iii) ecológicas, quando se percebe o meio ambiente. Existem, também relações intra e 

intersistêmicas, que conferem um movimento recursivo, no sentido complexo, de ir e voltar e 

estabelecer relações não lineares.     

 Com base no Quadro 33, pensando na formação do aluno do curso de graduação que 

ingressa no curso de Letras, proponho: 

 

(1)  o Estágio não deve ser somente uma disciplina em que relações são estabelecidas entre as 

outras disciplinas da grade curricular. Minha proposta é um estágio em que o aluno esteja 

em situações de docência como processo auto-heteroecoformativo e formador, a fim de 

conduzi-lo a refletir, constantemente, sobre a sua própria formação e sobre as relações que 

pode estabelecer a partir dos outros sujeitos que compõem a sua formação (professores, 

colegas, diretores, coordenadores, entre outros). Corroborando as novas diretrizes para o 

estágio, que conceituam esta ação como ―uma relação
38

 pedagógica entre alguém que já é 

um profissional reconhecido em um ambiente institucional de trabalho e um aluno 

estagiário. Por isso é que este momento se chama estágio curricular supervisionado‖ 

(BRASIL, 2015:31). Perceber o ambiente institucional, na minha interpretação, significa 

que o aluno pode atuar em outros espaços que são propícios para a docência (estágio como 

docência com a mediação do professor da universidade e em consonância com o professor 

da instituição acolhedora). O estágio deve oferecer momentos de autorreflexão e de 

reflexões em conjunto para que a ação docente seja ressignificada, renovada e repensada 

(formação autopoiética – Quadro 33) para não se tornar um estágio repetitivo, meramente 

de observação. 

(2) o Estágio deve desenvolver a autopercepção e a heteropercepção, realizando a mediação 

para o auto-conhecimento, os limites como seres humanos e as potencialidades que o 

aluno de um curso de graduação pode trazer (na pesquisa, isso foi possível após eu haver 

colocado as estagiárias em situação de docência, desenhando um curso, refletindo sobre as 

                                                 
38

 Destaque meu. 
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aulas, ministrando o curso, ressignificando aulas, repensando na própria formação). As 

potencialidades e limitações, como antagônicos (operador dialógico moraniano), 

permitirão que o aluno seja colocado em desafios de docência em diversos espaços 

educacionais. Por exemplo, o aluno poderia oferecer um curso, na própria instituição de 

ensino onde estuda, com a finalidade de sentir-se professor, sendo aluno. Conforme a 

legislação vigente, ―não se trata de uma atividade avulsa que angarie recursos para a 

sobrevivência do estudante ou que se aproveite dele como mão-de-obra barata e 

disfarçada. Ele é necessário como momento de preparação próxima em uma unidade de 

ensino‖ (BRASIL, 2015:31). 

(3)  o Estágio, portanto, com propósito auto-heteroecoformativo e formador, deve preparar o 

estagiário para a vida, para a sociedade (não só para a escola), permitindo uma reflexão 

sobre a comunidade local e o meio ambiente em que se desenvolve, e oferecer novas 

perspectivas de ensino de uma língua e tudo o que ela pode oferecer. Essa preparação, que 

visa a uma ação docente efetiva, considera a ―formação profissional do formando seja 

pelo exercício direto in loco, seja pela presença participativa em ambientes próprios de 

atividades daquela área profissional, sob a responsabilidade de um profissional já 

habilitado. Ele não é uma atividade facultativa sendo uma das condições para a obtenção 

da respectiva licença‖ (BRASIL, 2015:31) 

 Essas três ações no Estágio não podem ser consideradas de forma isolada e separada, 

uma vez que as relações inter e intrassistêmicas permitem que o estagiário esteja inserido num 

processo que reflita, pense, perceba potencialidades, limitações, considere o estagiário um ser 

individual que, ao mesmo tempo, está se formando em consonância com outros. A proposta 

está representada no seguinte quadro, como uma releitura de Freire, M. e Leffa (2013):   
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Quadro 22: Releitura do processo de Auto-heteroecoformação com base em Freire e Leffa (2013).  

(Fonte: autoral)  

 

 

 No Quadro acima, apresento como se poderiam estabelecer as relações entre as 

dimensões e os polos que se configuram na Auto-heteroecoformação de um aluno em Estágio.  

Percebo o momento como propício para propor uma mudança nas matrizes curriculares e 

inserir uma nova forma de trabalhar o Estágio, uma vez que os cursos de licenciatura deverão 

passar por uma mudança nas estruturas das licenciaturas: alguns cursos oferecerão a 

licenciatura em Letras em quatro anos (oito semestres). A legislação, na Resolução número 2, 

de 1º de julho de 2015, prevê , no terceiro item , que diversas atividades formam parte dos 

núcleos integradores para o enriquecimento curricular, a saber: 

 

III - núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular, 

compreendendo a participação em: a) seminários e estudos curriculares, em 

projetos de iniciação científica, iniciação à docência, residência docente, monitoria 

e extensão, entre outros, definidos no projeto institucional da instituição de 

educação superior e diretamente orientados pelo corpo docente da mesma 

instituição; b) atividades práticas articuladas entre os sistemas de ensino e 

instituições educativas de modo a propiciar vivências nas diferentes áreas do 

campo educacional, assegurando aprofundamento e diversificação de estudos, 

experiências e utilização de recursos pedagógicos
39

 (2015:11)  

 

Seguindo esta diretriz, os alunos que estão em estágio poderiam começar a vivenciar 

essas articulações entre os sistemas de ensino, buscando experiências de docência em que o 

ser professor comece a fazer sentido, desde o primeiro dia de aula. Sendo assim, o processo de 

                                                 
39

 Destaque meu. 
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Estágio na formação docente poderia ser organizada de forma que, nos oito semestres do 

curso de Letras, o aluno possa vivenciar a experiência de docência, conforme a seguinte 

figura:   

 

  

Figura 33 –  Experiência de docência no estágio 

 (Fonte: autoral) 

  

Na Figura 45, representei que é possível colocar o aluno em situação de docência 

desde o primeiro semestre, desde o dia em que ele entra no curso de Letras e, com a 

perspectiva de conectar saberes, levá-lo a construir e reconstruir sentidos na formação 

docente. Isso é possível não só sob a perspectiva da Auto-heteroecoformação (Freire, 2012), 

como na perspectiva de docência. Os fenômenos da pesquisa mostraram que o estágio deve 

ser pensando como uma ação presente na formação dos estagiários, ajudando-os a serem 

professores e a desenharem aulas para alunos. Não deverão, no entanto, esquecer a figura do 

professor, seja um orientador ou professor de turmas regulares de escolas públicas ou 

privadas, que os acompanhará, levando-os a repensar o seu papel como futuros professores, 

dispostos a estabelecer relações como a escola, a língua (espanhola), o aluno, os saberes. A 

Figura 46 mostra a relação entre os fenômenos pesquisados e a proposta de um estágio que 

seja capaz de religar saberes e ações de docência para o professor de língua (espanhola). 
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Figura 39 –  Experiência de docência no estágio com fenômenos de pesquisa.  

(Fonte: autoral) 

 

 O estudo e a proposta feita, representados na Figura acima, não desejam ser uma 

receita pronta e, menos ainda, um guia prático para o Estágio. Pretendi descrever e interpretar 

como se deu a Auto-heteroecoformação das estagiárias que vivenciaram a docência, sendo 

professoras Complexas. Entendo, também, que haverá outros estudos, válidos, que 

proponham mudanças no Estágio, mas deixo claro que a proposta realizada nesta pesquisa 

trouxe um olhar diferenciado para a formação de professores de língua Espanhola – não só 

para as estagiárias, como também para a minha ação como docente.  

 Até o presente momento, os alunos do curso de Letras, que coordeno, são colocados, 

desde o primeiro semestre do curso, em situações de docência em diversos contextos 

(projetos) criados por mim, tais como: aulas de Língua Portuguesa para estrangeiros (já que, 

na universidade, contamos com mais de 400 alunos de diversos países da América Latina), 

oficinas de língua e literatura para uma escola municipal de Ensino Fundamental, oficinas de 

língua e literatura para uma escola de Ensino Médio, aulas com os alunos da Escola Técnica 

(continuação do projeto da pesquisa) às quintas e sextas-feiras, aula de língua portuguesa 
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(nivelamento para os alunos de todos os cursos de graduação) e aulas para os atendentes da 

Central do Atendimento ao Aluno (CAA). Nesses contextos, os alunos pensam e atuam em 

sala de aula de forma Complexa.  

 Pretendi, com este trabalho, incentivar a reflexão Complexa em sala de aula. Concluí 

que é possível mudar, um pouco, a formação docente, fazendo com que os alunos possam 

vivenciar um contexto de reflexão e ações Complexas.     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



216 
 

CAPÍTULO 5  

 REFERÊNCIAS  

 

ALMEIDA de, M.C. (2008) Para comprender la Complejidad. Hermosillo, Sonora. 

Flexomex. 

 

ALMEIDA de, M.C.. (2012) Ciências da Complexidade e educação. Razão apaixonada e 

politização do pensamento. Natal, RN: EDUFRN. 

 

BARROS, C. COSTA, E & GALVÃO, J. (2016) Dez anos da “Lei do Espanhol” (2005-

2015) Belo Horizonte, FALE/UFMG. 2016. 

 

BEHRENS, M. A. (2006) O paradigma da Complexidade: metodologia de projetos, 

contratos didáticos e portfólios. Petrópolis: Vozes. 

 

BEHRENS, M.A. & OLIARI, A.L.T. (2007). A evolução dos paradigmas na Educação: do 

pensamento científico tradicional à Complexidade. Diálogo Educacional, v. 7 no. 22, p. 53-

66. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=189116805004>. Acesso em: 12 

dez. 2015. 

 

BICUDO, M.A.V (org). (2011). A pesquisa Qualitativa segundo a visão fenomenológica. 

São Paulo: Cortez Editora. 

 

BRASIL - MEC e CNE. RESOLUÇÃO CNE/CP. Nº 2, de 1º de julho de 2015. Disponível 

em: <http://www.ilape.edu.br/instrumentos-de-avaliacao/doc_download/778-resolucao-cne-

cp-2-2015-define-as-diretrizes-curriculares-para-os-cursos-de-licenciatura-e-formacao-

pedagogica-para-formacao-continuada+&cd=4&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 30 

jan. 2015. 

 

BRASIL - MEC. LDB BRASIL. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394. htm>. Acesso em: 02 fev. 2015. 

 

BRASIL - MEC. RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, de 18 de Fevereiro de 2002. Disponível 

em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/res1_2.pdf>. Acesso em: 30 jan. 2015. 

 

BRASIL, LDB. Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível 

em: <http://portal.mec.gov.br/>. Acesso em: 12 fev. 2015. 

 

BRASIL. (1997) Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

apresentação dos temas transversais, ética / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : 

MEC/SEF. 

 

BUENO, L. (2007). A construção de representações sobre o trabalho docente: o papel do 

estágio. 01/10/2007. 225 f. Doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. 

Instituição de ensino: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo. 

 

CAPRA, F. (2005). As conexões ocultas. Ciência para uma vida sustentável. São Paulo: 

Cultrix.  

 



217 
 

CARVALHO, E.A. (2006) Estrangeiras imagens. In Ensaios de Complexidade/ Gustavo de 

Castro, Edgard de Assis de Carvalho e Maria da Conceição de Almeida. (Orgs). Porto Alegre: 

Sulina. 

 

CASTRO MACHADO, P.R. (2011). Crenças, emoções e competências de professores de 

LE em EaD. UFG. Disponível em: <http://www.sbpcnet.org.br/livro/63ra/conpeex/ 

doutorado/trabalhos-doutorado/doutorado-patricia-roberta.pdf>. Acesso em: 04 jan. 2014.  

 

COELHO, S. R. (2011) Representações sociais do estágio supervisionado no curso de 

Letras de uma universidade na Baixada Fluminense. 01/11/2011. 97 f. Mestrado em 

Letras e Ciências Humanas. Instituição de Ensino: Universidade do Grande Rio – Prof. José 

de Souza Herdy, Duque de Caxias. 

 

CORETH, E. (1973). Questões fundamentais de hermenêutica. Trad Carlos Lopes Matos. 

São Paulo: EPU. 

 

CUNHA, M. I. Aprendizagens significativas na formação inicial de professores: um 

estudo no espaço dos Cursos de Licenciatura. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/icse/v5n9/07.pdf>. Acesso em: 02 jul. 2016. 

 

DANIEL, L. A. (2009). O professor regente, o professor orientador e os estágios 

supervisionados na formação inicial dos futuros professores de Letras. 01/05/2009. 141 f. 

Mestrado em Educação Instituição de Ensino: Universidade Metodista de Piracicaba, 

Piracicaba.   

 

DEMO, P. (2001) Educação & Conhecimento: Relação necessária, insuficiente e 

controversa. Vozes, Petrópolis, 2. ed. 

 

DIRETRIZES curriculares para os cursos de Letras (2001). In: Parecer CNE/CES 492/2001. 

Ministério da Educação. 2009. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/ 

CES0492.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2013. 

 

EISNER, W. E. (1999). The Enlightened Eye: Qualitative Inquiry and the Enhancement of 

Educational Practice. USA: Qualitative Inquiry and the Enhancement of Educational. 

 

FADINI, V. S. A. (2013). Narrativas de formação: (re)trilhando experiências do estágio 

supervisionado em Letras-Inglês. 21/06/2013. 168 f. Mestrado em Educação Instituição de 

Ensino: Universidade Federal do Espírito Santo. 

 

FERREIRA, J. CARPIM, L. e BEHRENS. M. (2010). Do paradigma tradicional ao 

paradigma da complexidade: um novo caminhar na educação profissional. Boletim Técnico 

do Senac: a R. Educ. Prof., Rio de Janeiro, v. 36, n.1, jan./abr. 2010. Disponível em: 

<http://www.bts.senac.br/index.php/bts/article/view/227/210>. Acesso em: 13 jan. 2015. 

 

LUGLE, A.M.C. e MAGALHÃES, C. O papel do estágio na formação do professor dos anos 

iniciais do ensino fundamental. Pro-docência/UEL. Edição Nº. 4, Vol. 1, jul-dez. 2013. 

Disponível em: http://www.uel.br/revistas/prodocenciafope. Acesso em: 03 mar 2016. 

 



218 
 

FREIRE, M. M. (2009). Formação Tecnológica de Professores: problematizando, refletindo, 

buscando. In: SOTO, MAIRINK; GREGOLIN (Org.). Linguagem, educação e virtualidade: 

Experiências e Reflexões. Cultura Acadêmica. São Paulo: UNESP. 

 

FREIRE, M.M.  (2011). O estágio de observação e a formação docente sob a perspectiva da 

Complexidade. In: SILVA, K.A. et al (Orgs). A formação de professores de línguas: novos 

olhares – vol. 1. Campinas, São Paulo: Pontes. 

 

FREIRE, M.M. & LEFFA, V. (2013). A Auto-heteroecoformação tecnológica. In: MOITA 

LOPES (Org). Linguística Aplicada na modernidade. São Paulo: Parábola.  

FREIRE, M.M. (2010). A pesquisa qualitativa sob múltiplos olhares: estabelecendo 

interlocuções em linguística Aplicada. In: FREIRE, M.M. (Org). A pesquisa qualitativa sob 

múltiplos olhares: estabelecendo interlocuções em linguística Aplicada. Publicação do 

GPeAHFC, Grupo de pesquisa sobre a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica. São 

Paulo, SP.  

 

FREIRE, M.M. (2013). "Complex educational design: a course design model based on 

complexity", Campus-Wide Information Systems, v. 30, n. 3, pp.174-185. Disponível em: 

<http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/10650741311330357>. Acesso em: 08 

ago. 2015.  

 

FREIRE, M.M. (2014). The tablet is on the table!‖ - the need for a teachers‘ self-hetero-eco 

technological formation program. Anais do ICICTE 2014. Disponível em: 

<http://www.icicte.org/Proceedings2014/Papers%202014/6.4%20Freire.pdf>. Acesso em: 15 

fev 2015. 

 

FREIRE, M.M. (2016). Coloquiando sobre a AHFC: encontro do grupo de pesquisa.  São 

Paulo. 06 mai. 2016. 18 slides. Apresentação em Power-point.  

 

FREIRE, M.M.(2012). Da aparência à essência: a abordagem hermenêutico-fenomenológica 

como orientação de pesquisa. In: MELLO, L.S. & ROJAS, J. (Orgs). Educação, pesquisa e 

prática docente em diferentes contextos. Campo Grande, MS: Life. 

 

FREIRE, P. (2013) Educação e mudança. 24. ed. São Paulo: Paz e Terra. 

 

GALVANI, P.A. (2001) Autoformação, uma perspective transpessoal, transdciciplinar e 

transcultural. In: CETRANS. Educação e trandsiciciplinaridade II. São Paulo: Triom.  

 

HOUAISS. (s/d). Dicionário online. Disponível em http://houaiss.uol.com.br. Acesso em 15 

nov. 2014. 

 

JOSGRILBERG, R. de S. (2015) Sentindo e significação: uma essencial distinção 

hermenêutica.  In: NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza (Org). Religião e linguagem: 

abordagens teóricas interdisciplinares. São Paulo: Paulus.  

 

LEFFA, V. J. (2006). Transdisciplinaridade no ensino de línguas A perspectiva das Teorias da 

Complexidade. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, v. 6, n.1, p. 27-49.  Disponível 

em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-639820060 

00100003&lng=en&tlng=pt.10.1590/S1984-6398200600010000>. Acesso em: 12 nov. 2014. 

 



219 
 

LOPES, M. de F.R. (2009) A negociação de identidades de professor na sala de aula de 

estágio de Língua Espanhola. 01/09/2009. 153 f. Mestrado em Letras. Instituição de ensino: 

Universidade Estadual de Maringá, Maringá. 

 

MARQUES, A.F. (2013). A formação inicial e o estagio supervisionado: as representações 

de alunos sobre a pratica do estagio de um curso de letras a distancia. 26/09/2013. 200 f. 

Mestrado em Educação. Instituição de ensino: Universidade Metodista de São Paulo, São 

Bernardo do Campo.   

 

MARQUES, A.F. (2012).  Reflexão sobre as práticas pedagógicas: estudo a partir de estágio 

supervisionado no curso de letras Ead. Collatio 13, out-dez 2012. CEMOrOc-Feusp / IJI - 

Univ. do Porto. Disponível em: http://docplayer.com.br/10784670-Reflexao-sobre-as-

praticas-pedagogicas-estudo-a-partir-de-estagio-supervisionado-no-curso-de-letras-ead.html. 

Acesso em: 07 jun 2016.  

 

MOITA LOPES. L.P. (2006) Uma Linguística Aplicada mestiça e ideológica: interrogando o 

campo como linguísta aplicado. In: MOITA LOPES (Org.). Por uma linguística Aplicada 

Indisciplinar. São Paulo: Ed Parábola. (Linguagem 19). 

 

MONTEIRO, E. G. O estágio curricular em letras da UFMA e a profissionalização 

docente. 30/09/2015. 174 f. Mestrado em Educação. Instituição de Ensino: Universidade 

Federal do Maranhão, São Luís. 

 

MORIN, E.  (2003a) Da necessidade de um pensamento complexo. Para navegar no século 

XXI– Tecnologias do Imaginário e Cibercultura. Rio Grande do Sul: EDIPUCRS – 

Technology. Rio Grande do Sul. 

 

MORIN, E.  (2005). Ciência com consciência. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 

 

MORIN, E.  (2007) Introducción al Pensamiento Complejo. Barcelona: Gedisa. 

 

MORIN, E.  (2011a). La Vía para el futuro de la humanidad. Barcelona: Paidós.  
 
MORIN, E. & LE MOIGNE, J.L. (2006) Inteligencia de la complejidad: epistemología y 

pragmática. Colección société et territoir, coloquio de Cerisy sobre pensamiento complejo. 

Ediciones de l’aube: Hermosillo, Sonora, México 

 

MORIN, E. (2002a) Os sete saberes para a educação do futuro. Lisboa: Instituto Piaget. 

 

MORIN, E. (2002b) La cabeza bien puesta: repensar la reforma, reformar el pensamiento. 

Buenos Aires: Nueva Visión. 

 

MORIN, E. (2003b). Educar na era planetária: o pensamento complexo como método de 

aprendizagem no erro e na incerteza humana. São Paulo: Cortez. 

 

MORIN, E. (2010). Meu caminho. Entrevistas com Djénane Kareh Tgaer. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil. 

 

MORIN, E. (2011b). ¿Hacia dónde va el mundo?. Madrid, España: Paidós. 

 



220 
 

MORIN, E. (2012a). Um ano Sísifo: Diário do fim de século. São Paulo: SESC SP. 

 

MORIN, E. (2012b). A cabeça bem-feita, Repensar a reforma - Reformar o pensamento. 9. 

ed. Rio de Janeiro: Bertrand, Brasil. 

 

MORIN, E. (2013). A Religação dos saberes. Rio de Janeiro: Bertrand, Brasil. 

 

MORIN, E. (2017). Educação e Complexidade: Os Sete Saberes e outros ensaios. 

Organizado por Maria da Conceição de Almeida e Edgard de Assis Carvalho. 6.ed. São Paulo:  

Editora Cortez.  

 

MORIN, E. e VIVERET, P. (2012). Como viver em tempo de crise. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil 

 

NUNES, B. do R.S.S. (2008). Estágio supervisionado de LE: um estudo de caso sobre a 

formação universitária de professores de inglês na UFG. 01/06/2008. 198 f. Doutorado em 

Letras e Linguística Instituição de Ensino: Universidade Federal de Goiás, Goiânia. 

 

PETRAGLIA, I. (2008a) Complexidade em tempos incertos. Notandum, Libro 11: 

CEMOrOC-Feusp / IJI-Universidade do Porto, 2008a, p.17-24. Disponível em: <http://www. 

hottopos.com/notand_lib_11/izabel.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2015. 

 

PETRAGLIA, I. (2008b) Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade: religando saberes no 

espaço escolar.  In: Cleide Almeida e Izabel Petraglia (Orgs). Estudos de Complexidade. 

São Paulo: Xamã. 

 

PETRAGLIA, I. (2014). Entre o esgarçamento e a tessitura. In: Maria Cândida de Moraes e 

João Henrique Suanno (Orgs). O pensar complexo na educação: sustentabilidade, 

transdisciplinaridade e criatividade. Rio de Janeiro: Wak Editora.  

 

PIMENTA, S. G. O estágio na formação de professores: unidade, teoria e prática. 3. ed. São 

Paulo: Cortez, 1997. 

 

PIMENTA, S. G. Professor reflexivo: construindo uma crítica. In: PIMENTA, Selma Garrido; 

GHEDIN, Evandro (Orgs.). Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. 

São Paulo: Cortez, 2010. 

 

PIMENTA, S. G. e LIMA, M. S. L. Estágio e docência: diferentes concepções. Revista 

Poíesis. [S.I.], v. 3, n. 3 e 4, p.5-24, 2005/2006. Disponível em: 

<http://www.revistas.ufg.br/index.php/poiesis/article/view/10542/7012>. Acesso em: 05 jun. 

2014. 

 

PIMENTA, S. G e LIBÂNEO, J.C. (1999) Formação de profissionais da educação: Visão 

crítica e perspectiva de mudança. Educação & Sociedade. Ano XX, nº 68, Dezembro/99. 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/es/v20n68/a13v2068.pdf. Acesso em 20 fev 2016. 

 

PINEAU, G. (1991). La formation expérentielle des adultes. In COURTOIS, B. & 

PINEAU, G. Paris, France: La Documentation Française. 

 



221 
 

PINEAU, G. (2003). Temporalidades na formação: rumo a novos sincronizadores. São 

Paulo: TRIOM.   

 

PINTO. J.M. (2014). O que explica a falta de professores nas escolas brasileiras? Jornal de 

políticas educacionais, v. 8, n. 15, p. 03–12, janeiro-junho de 2014. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.5380/jpe.v8i15.39189>. Acesso em: 24 jan. 2016.  

 

RICŒUR, P. (2002). Del texto a la acción: ensayos de hermenéutica II. México: Fondo de 

Cultura Econômica. 

 

ROJO, R.H.R. (2006) Fazer linguística aplicada em perspectiva sócio histórica: privação 

sofrida e leveza de pensamento. In: Moita Lopes (Org.). Por uma linguística aplicada 

indisciplinar. São Paulo: Ed Parábola. 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. (2013) FUNDAP. 

Programa Residência Educacional. Disponível em: <http://siau.edunet.sp.gov.br/ 

ItemLise/arquivos/36_13.HTM?Time=05/06/2016%2022:26:53>. Acesso em: 05 abr. 2015. 

 

SILVA, M (2009). Complexidade da formação de professores: Saberes teóricos e saberes 

práticos. São Paulo: UNESP - Cultura Acadêmica. 

 

SIMONE, H.S.S (2014) Textos em língua inglesa como sementes de uma experiência 

vivida por alunos de ensino médio em uma escola pública estadual. Dissertação de 

Mestrado. LAEL PUC SP. Data de defesa: terça-feira, Março 18, 2014. Material digital.  

 

SOKOLOWSKI, R. (2004). Introdução à Fenomenologia: Uma declaração inicial do que é 

a fenomenologia. São Paulo. Loyola 

 

SQUIRRA, S. (2005). Sociedade do conhecimento. In: MELO, J. M. Marques de; SATHLER, 

L. Direitos à comunicação na sociedade da informação. São Paulo: UMESP. 

 

TARDIEU, B. (2006) La mediación social: invención tentativa de posibilidades. In: MORIN, 

E. & LE MOIGNE, J.L. Inteligencia de la complejidad: epistemología y pragmática. 

Colección société et territoir, coloquio de Cerisy sobre pensamiento complejo. Hermosillo, 

Sonora, México: Ediciones de l’aube. 

 

TARTUCE, G. L.; NUNES, M. R.; ALMEIDA, P. C. A. (2010) Alunos do ensino médio e 

atratividade da carreira docente no Brasil. Cadernos de Pesquisa, v. 40, n. 140, p. 445-477, 

maio/ago 2010. Disponível em: <http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/article/ 

download/172/185>. Acesso em: 15 jan. 2015. 

 

van MANEN, M. (1990) Researching lived experiences: human science for an action 

sensitive pedagogy. University of Western Ontario. 

 

van MANEN, M. (2003). Investigación Educativa y Experiencia vivida: Ciencia humana 

para una pedagogía de la acción y de la sensibilidad. Barcelona: Idea Books. 

 

WERTHEIN, J. (2003b). Apresentação - Educar na era planetária: o pensamento complexo 

como método de aprendizagem no erro e na incerteza humana. São Paulo: Cortez. 

 



222 
 

ZOYA, L. e AGUIRRE, J. (2011). Teorías de la complejidad y ciencias sociales nuevas 

estrategias epistemológicas y metodológicas. Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales 

y Jurídicas. Universidad Nacional del Cuyo, Argentina. Disponível em: 

<http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/30/rdzzoya_aguirre.pdf>. Acesso em 10 

nov. 2014. 




