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RESUMO 

 

Neste estudo, investigo os fenômenos aula tradicional, cuja espinha-dorsal é o livro 
didático, e aula complexa, baseada no design educacional complexo (DEC), ambos 
na perspectiva dos alunos. Os fenômenos descritos e interpretados são as vivências 
dos alunos, tendo como contexto aulas de língua inglesa para adultos, em um instituto 
de idiomas. O nível de proficiência em língua inglesa no Brasil não é considerado 
baixo se comparado a outros países e, associado a isso, o cenário contemporâneo 
demanda alternativas didáticas mais inclusivas, capazes de abarcar também um 
pensamento em rede. Proponho, por isso, a reflexão a respeito dos contrastes entre 
uma aula tradicional e uma aula complexa, por meio das essências que emergem do 
processo de descrição e interpretação de tais aulas. Para tanto, baseio-me 
metodologicamente na Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa, ou 
AHFC (FREIRE, 2010, 2012, 2017), que, por ser uma abordagem qualitativa de 
estudo, permite que objetividade e subjetividade se articulem durante o processo 
interpretativo, auxiliando na descoberta das essências dos fenômenos da experiência 
humana estudados. Como aporte teórico, optei pela epistemologia da complexidade 
(MORIN, 1999, 2001, 2005, 2013, 2015), a qual está articulada à abordagem 
metodológica escolhida e que, no âmbito do ensino-aprendizagem, apresenta sua 
característica inter/transdisciplinar conforme Fazenda (2006, 2012) e Leffa (2006). 
Para a confecção das aulas tradicionais, utilizei livros didáticos voltados ao ensino de 
língua inglesa de uma editora internacional e, para a fundamentação teórica a respeito 
do mesmo, obtive respaldo nos estudos de Paiva (2009), que apresenta um panorama 
histórico do uso do livro didático de língua inglesa no Brasil, e de Souza (1997-1998), 
que o apresenta como uma arma pedagógica. Para o desenho das aulas complexas, 
utilizei uma proposta embasada no DEC (FREIRE, 2013), o qual propõe um desenho 
de curso fundamentado na complexidade. Foram ministradas aulas de quarenta e 
cinco minutos, em média, em dois grupos distintos; cada um dos grupos participou de 
uma aula tradicional e de uma aula complexa e, ao final de cada aula, a professora 
pediu que os sete alunos participantes escrevessem um texto descrevendo a aula da 
qual participaram; foram obtidos quatorze textos, que foram interpretados por meio da 
AHFC. Dos textos referentes às aulas tradicionais emergiram os temas Gramática, 
Aprendizagem, Informações, Transmissão, Repetição e Dinamismo, e, dos textos 
referentes às aulas complexas, os temas foram Reflexão, Discussão, Aprendizagem, 
Expressão e (o) Compartilhar.  Os contrastes entre os temas advindos dos dois tipos 
de aulas sugerem que uma proposta complexa, por abarcar também o tradicional, 
pode ser mais inclusiva, além de promover reflexões pertinentes a questões 
contemporâneas.   

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. Língua inglesa. Complexidade. Abordagem 
hermenêutico-fenomenológica. Livro didático. Design Educacional Complexo. 
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teaching in language institutes. Master’s Dissertation. Graduate Program of Applied 
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ABSTRACT 

 

In this research I investigate the phenomena traditional class, whose backbone is the 
coursebook, and complex class, based on the Complex Educational Design (CED), 
both from the students’ perspective. The phenomena emerge from experiences in 
English language classes for adults, at a language institute. The English proficiency 
level in Brazil is not satisfactory when compared to other countries and, associated to 
that, the contemporary world demands didactic alternatives which can be more 
inclusive, being able to embrace the interwoven network knowledge. Thus, I propose 
a reflection upon the contrasts between a traditional and a complex class, based on 
the essence arising from the description and interpretation processes of such classes. 
For this purpose, the methodological basis is the complex hermeneutic-
phenomenological approach (FREIRE, 2010, 2012, 2017), which, for being a 
qualitative approach, enables the articulation of objectivity and subjectivity during the 
interpretation process, fostering the revelation of the essence of the human 
experiences’ phenomena studied. As theoretical support, I chose the complexity 
epistemology (MORIN, 1999, 2001, 2005, 2013, 2015) due to its articulation to the 
methodological approach used, which demonstrates its inter/transdisciplinarity from a 
teaching-learning point of view, according to Fazenda (2006, 2012) and Leffa (2006). 
To design the traditional classes, I used coursebooks by an international publisher and 
for its theoretical basis I found support in the studies of Paiva (2009), who brings a 
historical overview of the English language coursebook in Brazil, and Souza (1997-
1998), who considers that a pedagogical weapon. To the complex classes, I chose a 
design based on the Complex Educational Design (FREIRE, 2013) proposing a course 
design based on complexity. Average forty-five-minute classes were taught to two 
different groups; each one had a traditional and a complex class and the teacher 
required the seven students to write a text describing the class they had just 
participated in. Fourteen texts were obtained, and they were interpreted based on the 
complex hermeneutic-phenomenological approach. From the texts describing the 
traditional classes, the following themes emerged: Grammar, Learning, Information, 
Transmission, Repetition and Dynamism. From the complex classes, the themes that 
emerged were Reflection, Discussion, Learning, Expression and Sharing. The 
contrasts between the themes of the two kinds of classes suggest that a complex 
design, for embracing traditional aspects, can be more inclusive, besides promoting 
reflections upon contemporary issues.  

Keywords: Teaching-learning. English language. Complexity. Hermeneutic-
phenomenological approach. Coursebook. Complex Educational Design.  
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O mundo está bem melhor 
Do que há cem anos atrás, dizem 

Morre muito menos gente 
As pessoas vivem mais 

Ainda temos muita guerra 
Mas todo mundo quer paz, dizem 

Tantos passos adiante 
E apenas alguns atrás 

Já chegamos muito longe 
Mas podemos muito mais, dizem 

Encontrar novos planetas 
Pra fazermos filiais 

Quem me dera 
Não sentir mais medo 

Quem me dera 
Não me preocupar 

Temos inteligência 
Pra acabar com a violência, dizem 

Cultivamos a beleza, 
Arte e filosofia 

A modernidade agora 
Vai durar pra sempre, dizem 

Toda a tecnologia 
Só pra criar fantasia 

Deuses e ciência 
Vão se unir na consciência, dizem 

Vivermos em harmonia 
Não será só utopia 

Quem me dera 
Não sentir mais medo 

Quem me dera 
Não me preocupar 

Quem me dera 
Não sentir mais medo algum 

(Dizem, de Arnaldo Antunes) 
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O percurso da lagarta 
 

 

Transformar significa mudar de forma ou de condição, metamorfosear, variar, 

tornar algo diferente do que era; uma característica inerente ao mundo e à vida de 

todos os seres, dos quais, um evidente exemplo é a lagarta que, para manter o ciclo 

da vida, transforma-se em borboleta. Aproprio-me dessa metáfora para guiar a 

construção deste estudo, por entender que a transformação é inerente também ao 

conhecimento e sua construção, à ciência e à pesquisa e, mais especificamente, a 

esta pesquisa. Sinto-me confortável para utilizá-la, devido à recorrência da utilização 

de metáforas em pesquisas que optaram pela AHFC1, como Aires (2014) que 

apresenta a metáfora do espetáculo de dança, Sá (2015) com a metáfora do universo, 

Melo (2017) e a metáfora da viagem, entre outros.   

A aprendizagem da língua inglesa, bem como a aprendizagem de qualquer 

outra língua, pode modificar os aprendentes em dois âmbitos principais: pessoal e 

social. No âmbito pessoal propicia o intercâmbio entre diferentes culturas, a 

compreensão de manifestações culturais como músicas, filmes e livros, e a 

possibilidade de interação com indivíduos de diferentes partes do mundo, por 

exemplo. A mudança no âmbito social está, entre outras, diretamente ligada à 

possibilidade de mobilidade e trânsito entre as mais diversas esferas sociais, e faz-se 

fator importante para determinar a posição dos indivíduos no que tange à globalização 

e sua participação no mundo globalizado, conforme tratado nos PCN: 

 

[...] as Línguas Estrangeiras assumem a condição de serem parte indissolúvel 
do conjunto de conhecimentos essenciais que permitem ao estudante 
aproximar-se de várias culturas, e consequentemente, propiciam sua 
integração num mundo globalizado (BRASIL, 2000, p.25). 

 

Apesar do reconhecimento de sua importância por parte do MEC, a observação 

dos níveis de proficiência dos brasileiros não demonstra que esse conhecimento 

                                                           
1 AHFC é a abreviação para indicar a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa, utilizada como 
aporte metodológico que escolhi e que será explicitada nos capítulos a seguir.  
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essencial esteja sendo, de fato, contemplado pelas instituições de ensino. Os quadros 

a seguir ilustram os níveis de proficiência medidos em nosso país e sua comparação 

com outros setenta e dois países. Os países em amarelo fazem parte do que foi 

definido como nível baixo de proficiência, e, como podemos observar, o Brasil faz 

parte deles: 

  

 

 

Figura 1:  Índice de Proficiência entre 72 países (Education First, 2016). 
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Figura 2: Mapa de Proficiência em 72 países (Education First, 2016) 
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       A proficiência de inglês no Brasil, conforme mostram os quadros2 apresentados, 

é considerada baixa. Sabe-se, apesar disso, que as escolas de idiomas são as que 

proporcionam resultados mais relevantes quando se trata de fluência e uso do idioma 

(SANTOS, 2011). No Brasil, o mercado de franquias de escolas de idiomas é muito 

vasto e grande parte de seu discurso sobre os métodos de ensino oferecidos promete 

focar em comunicação, sobretudo, em oralidade. O ensino e a aprendizagem têm sido 

vistos como resultados passíveis de mensuração, tornando-se um produto, um 

elemento estático, um resultado. Essa visão, que é mercadológica, é também 

superficial, reducionista e equivocada, principalmente ao considerarmos que ainda 

são poucos os brasileiros que conseguem atingir a proficiência do idioma.  

Assim sendo, parece ser urgente uma reforma que promova uma mudança 

nesse cenário. Tal reforma exigirá um trabalho mais abrangente, uma vez que não é 

somente educacional, metodológica, docente ou discente; é também do pensamento. 

Morin (1999, p. 33, 2013, p. 185, 2016, p. 9) nos alerta sobre o risco de caminharmos 

para uma “inteligência cega”, ou a “cegueira dos saberes separados”, que, segundo 

ele, é incapaz de contextualizar, de relacionar os saberes. Por isso, tal reforma pode 

ser mais frutífera se partir de um movimento sistêmico3, articulado, no qual as 

mudanças ocorram em todas as instâncias e ao mesmo tempo, sejam elas escolas 

primárias, universidades ou escolas de idiomas. Assim, qualquer pequena ação diária 

pode ser capaz de micro transformações que chegarão a transformações macro e 

vice-versa. É, de certa forma, o que nos sugere a metáfora do efeito-borboleta: o bater 

das asas de uma borboleta no Brasil, seria capaz de causar um tornado no Texas, por 

exemplo, (LORENZ, 1996, p.119). Apesar de essa teoria ser uma dúvida também para 

seu autor, a metáfora que ela carrega nos traz uma percepção de mundo conectado, 

retroagente4, rizomático5, no qual o indivíduo não é percebido somente em sua 

existência imediata, mas em um sentido planetário.  

                                                           
2 Quadros extraídos do site da EF. Dados disponíveis em <http://www.ef.com.br/epi/reports/epi-s/> último 
acesso em 20.08.2017.  
3 Tal termo é recorrente nos textos e trabalhos sobre Complexidade e será explicitado ao longo deste trabalho.  
4 Idem ao 2.   
5 Idem ao 2  

http://www.ef.com.br/epi/reports/epi-s/%3e
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Evidencio, por meio dessa visão, a importância de minha pesquisa. Pensá-la, 

em sua pequeneza, como sendo uma possibilidade de transformação micro é, ao 

mesmo tempo, entender sua importância macro. Ela é parte da construção científica 

deste tempo e espaço e afeta todos os sistemas a que se liga da mesma forma que o 

bater das asas de uma borboleta. Assim, é visando a alternativas para esse cenário 

que ela se dá, tendo por objetivo descrever e interpretar dois fenômenos da 

experiência humana: vivência em aula de língua inglesa tradicional e vivência em aula 

de língua inglesa complexa, na perspectiva dos alunos.  

A letra da música escolhida para a epígrafe da introdução deste estudo 

expressa muito das minhas angústias e motivações pessoais para lidar com a vida e, 

da mesma forma, a postura que assumi como professora de língua inglesa e mais 

especificamente, como pesquisadora. Apesar das preocupações e incertezas em 

relação ao futuro, sobretudo em relação à condição humana, carrego um evidente 

otimismo e acredito que a humanidade evoluiu ao longo dos anos em diversos 

aspectos e, por isso, o mundo, assim como o ser humano, está realmente melhor do 

que há cem anos. Concordo com Bauman (2016), que ao refletir sobre o presente e o 

futuro, afirma que:  

[...] a base para esse futuro que devemos construir reside precisamente no 
espaço entre o que não é mais e aquilo que não é ainda. Não podemos 
continuar como antes, mas os novos caminhos ainda são, na melhor das 
hipóteses, rascunhos. Esse é o desafio do nosso tempo. Os tempos do 

interregno. 6  

 

Entendo, a partir dessa reflexão de Bauman, que estamos no “interregno”, em 

um momento que não é mais e que ainda não é, no qual não há uma solidez social, 

econômica, educacional ou cognitiva. Concordo, por isso, que a imprevisibilidade e a 

incerteza são as marcas de nosso tempo e que devemos caminhar sempre 

objetivando as transformações que fazem parte da evolução humana.  

A incerteza, por exemplo, me constitui, e se manifesta em diversos âmbitos, 

como em minha relação com a religiosidade. Nasci em uma família católica que pouco 

                                                           
6 Essa fala foi extraída do site <https://oglobo.globo.com/cultura/livros/bauman-lanca-livro-diz-desafio-do-presente-

construir-novo-19855966#ixzz4qLwsofFQ> Último acesso em 20.08.2017.  

https://oglobo.globo.com/cultura/livros/bauman-lanca-livro-diz-desafio-do-presente-construir-novo-19855966#ixzz4qLwsofFQ
https://oglobo.globo.com/cultura/livros/bauman-lanca-livro-diz-desafio-do-presente-construir-novo-19855966#ixzz4qLwsofFQ
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frequentava a igreja e que, por uma obrigatoriedade mais de tradição do que de fé, 

me obrigou a frequentar o catecismo quando criança. Acabei por despertar o desgosto 

dos religiosos, pois trazia diversas dúvidas e questionamentos em relação à doutrina. 

Terminei o catecismo a contragosto e, desde então, me deparei com a dúvida também 

no âmbito espiritual e religioso, assumindo a postura agnóstica. A palavra agnóstica 

vem do grego. Gnosis significa conhecimento, e o prefixo a- lhe atribui o caráter de 

negação, ou seja, de não-conhecimento ou aquele que não conhece. Dessa forma, 

assumi meu não-conhecimento, minha dúvida, minha incerteza.  

Refletindo sobre os caminhos que percorri até chegar ao mestrado, acredito 

que foram também as necessidades de obter respostas que me motivaram a abrir uma 

escola, há dez anos. Minha sócia e eu, desde então, temos buscado melhores 

métodos, teorias e novidades na área de ensino de línguas, na tentativa de 

proporcionar experiências melhores aos nossos alunos. Minha motivação para iniciar 

o mestrado foi advinda de uma busca por respostas que pudessem aliviar as 

incertezas encontradas em meu dia a dia profissional objetivando auxiliar nossos 

alunos a encontrarem seus próprios caminhos na aprendizagem da língua inglesa. 

Assim, o que me moveu foram as dúvidas e a necessidade de encontrar respostas.  

Hoje, após cursar as disciplinas do mestrado, vivenciar a Linguística Aplicada 

e suas leituras e discussões, me dedicar à minha pesquisa e participar do grupo de 

pesquisa a que pertenço (ver adiante), compreendo que não há melhores métodos ou 

teorias de ensino, que acreditar em métodos de ensino revolucionários é fruto de uma 

noção de realidade fragmentada, quantitativa, passível de mensuração, a qual até há 

pouco tempo permeava minhas vivências pessoais e minha formação discursiva7. 

Penso, por isso, que o agnosticismo que assumi em relação à religiosidade expandiu-

se para minha vida em todos os seus âmbitos, inclusive o profissional. Assim, hoje, 

acredito seguir uma abordagem agnóstica de ensino8, sobre a qual quanto mais 

                                                           
 
7  Tomo emprestado este termo da Análise do Discurso, do qual me sinto confortável em me apropriar, 
devido a minha experiência de leituras como linguista aplicada.  
 
8 Ao usar tal termo não ambiciono de forma alguma sugerir uma nova metodologia de ensino. O termo 
utilizado metaforiza meu olhar em relação a minha postura como docente.   
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conheço, mais desconheço, para a qual não há certezas, as quais, hoje, após minha 

vivência como mestranda, não mais ambiciono ter – legado tanto da Linguística 

Aplicada, quanto da abordagem hermenêutico-fenomenológica e da complexidade.  

Embora pareça contraditório, com a dissolução das certezas, muitas angústias 

também se dissolveram. A incerteza parece caótica, mas a experiência de vivê-la 

conscientemente é libertadora. É necessário esclarecer, no entanto, que essa 

descoberta, em nenhum momento deixou-me acomodada; pelo contrário, 

transformou-me em uma pessoa mais inquieta em relação à construção de 

conhecimento. Posso afirmar, assim, que a incerteza, aliada às possibilidades 

científicas que traz a Linguística Aplicada, me transformaram em uma pesquisadora.  

Esta pesquisa, portanto, vem para ampliar meu olhar em relação à docência e 

à ciência, oportunizando vivências transformadas, docentes para mim e discentes 

para meus alunos. Além da pesquisa em si, objetivo proporcionar aos alunos, que por 

mim passarem, vivências em língua inglesa que promovam saltos qualitativos tanto 

no uso da língua em si, quanto em suas vidas, os estimulando a usar o idioma para 

resolver problemas reais. Além disso, busco uma alternativa de ensino mais solidário, 

cooperativo, inclusivo, cujo processo possa trazer descobertas tanto para os alunos 

quanto para os professores. Almejo uma perspectiva transformadora. Entendo, no 

entanto, o caráter utópico que minha ambição pode ter, mas encontro suporte na fala 

do escritor uruguaio Eduardo Galeano (2010)9 ao responder à pergunta “Para que 

serve a utopia?”: 

[...] a utopia está no horizonte, e se está no horizonte eu nunca vou alcançá-
la porque, se caminho dez passos, a utopia vai se distanciar dez passos. E 
se caminho vinte passos, a utopia vai se colocar vinte passos mais além, ou 
seja, eu sei que jamais vou alcançá-la. Para que serve? Para isso, para 
caminhar. 

Tal qual a utopia vista por Galeano, a perspectiva deste trabalho me traz a 

intenção de continuar em movimento, para que eu não deixe de caminhar. Entendo, 

assim, que a transformação almejada não é um resultado ou uma finalidade, mas um 

caminho a ser percorrido, um movimento contínuo.  

                                                           
9  Video disponível em <https://globosatplay.globo.com/canal-brasil/v/5615115/> Último acesso em 
10.01.2018. No vídeo, o autor esclarece que a fala é de autoria de Fernando Birri, mas muitos a 
atribuem a Galeano.    

file:///C:/Users/Rodrigo%20Tonieto/Desktop/%3c
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Assim, este estudo se desenvolve sob o viés da complexidade (MORIN, 1999, 

2001, 2005, 2013, 2015) e por meio da abordagem hermenêutico-fenomenológica 

complexa (FREIRE, 2010, 2012, 2017), e muitos dos conhecimentos aqui expostos 

foram co-construídos e compartilhados no Grupo de Pesquisa sobre a Abordagem 

Hermenêutico-Fenomenológica e Complexidade/ CNPq (GPeAHF/CNPq)10, liderado 

pela professora Doutora Maximina Maria Freire, bem como advindos das leituras dos 

trabalhos produzidos tanto pela professora quanto pelos alunos, em suas 

dissertações, teses, artigos e apresentações. As pesquisas do grupo contemplam tal 

abordagem, que hoje observa sua frutificação em outras universidades e outros 

grupos de pesquisa. Essa orientação de pesquisa é contributiva de uma área mais 

abrangente, a Linguística Aplicada.  

As contribuições desta pesquisa para a Linguística Aplicada se firmam na área 

de ensino-aprendizagem de língua inglesa e propõem vivências sob o viés da 

complexidade em tal língua. Essas vivências foram propostas como alternativas às 

aulas tradicionais do idioma, as quais optei por recortar como sendo as que utilizam o 

livro didático como espinha-dorsal para a prática docente. As aulas complexas11 foram 

embasadas no Design Educacional Complexo (DEC), proposto por Freire (2013), o 

qual se fundamenta na epistemologia da complexidade e propõe um desenho de 

curso. Dessa forma, este estudo traz a discussão a respeito das aulas de língua 

inglesa para adultos em escolas de idiomas sob o viés da complexidade, 

estabelecendo também reflexões a respeito das aulas tradicionais. Ambas as 

propostas foram interpretadas na perspectiva dos alunos, como será detalhado mais 

adiante.  

Por acreditar que é preciso refletir sobre as práticas de ensino em qualquer 

esfera da sociedade, e por entender que ainda não há muitos trabalhos que tratam o 

ensino (em especial o ensino de língua inglesa) voltado para adultos em escolas de 

                                                           
10 O GPeAHFC/CNPq é um grupo de pesquisa que desenvolve suas discussões no LAEL/PUCSP. É liderado pela 
professora Drª Maximina M. Freire, a qual foi a precursora da abordagem de pesquisa Hermenêutico-
Fenomenológica, que hoje já se reconhece transformada pela complexidade. O grupo desenvolve pesquisas, 
discussões e reflexões sobre tal abordagem, seus instrumentos e procedimentos, e tem sido bem-sucedido em 
suas interlocuções com a epistemologia da complexidade.  
11 Utilizo o termo aula complexa para definir o recorte escolhido e embasado na epistemologia da complexidade, 
em oposição às aulas tradicionais.   



                                  22 
 

idiomas sob o viés da complexidade, como o de Melo (2017), por exemplo, acredito 

que a escolha dos participantes traga contribuições singulares para a pesquisa na 

área de ensino-aprendizagem. Tal foco pretende preencher uma lacuna existente 

tanto no ensino de língua inglesa voltado para adultos, quanto no ensino de línguas 

em escolas de idiomas, sobretudo, ao ressaltar os contrastes entre uma aula de língua 

inglesa tradicional12 e uma aula de língua inglesa complexa13.   

A fim de possibilitar tais contribuições, planejamos14 e aplicamos as aulas em 

duas turmas de uma escola de idiomas em Santo André, na Grande São Paulo. Os 

participantes que, no período da pesquisa, tinham entre 21 e 38 anos, ao final de cada 

aula, registraram em forma de texto escrito a descrição da vivência da aula da qual 

tinham acabado de participar. 

Após a coleta dos registros escritos, utilizando a abordagem hermenêutico-

fenomenológica complexa e seus instrumentos, cheguei a temas que respondem às 

duas perguntas objetivadas por esta pesquisa: 

1. Qual a natureza da vivência em uma aula tradicional, cuja espinha-

dorsal é o livro didático, na perspectiva dos alunos?  e  

2. Qual a natureza da vivência em uma aula complexa, baseada no DEC, 

na perspectiva dos alunos?  

A fim de responder tais perguntas, as interpretações dos registros escritos que 

descreveram as aulas foram aliadas às interpretações de seus planejamentos e das 

transcrições de suas filmagens. Este trabalho está organizado de modo a apresentar 

o percurso de transformação de uma aula para, tal qual o caminho percorrido pela 

lagarta até o surgimento da borboleta, conforme exponho a seguir:   

O primeiro capítulo, intitulado Escolhendo os melhores fios, dedico à 

apresentação do referencial teórico utilizado em meu percurso de pesquisa, 

                                                           
12 Aula tradicional nesta pesquisa, é aquela fundamentada pelo paradigma tradicional, o qual busquei evidenciar 
por meio da utilização do livro didático como espinha-dorsal.   
13 Aula complexa nesta pesquisa, é aquela cuja fundamentação se dá segundo os fundamentos da complexidade, 
os quais busquei evidenciar por meio do design educacional complexo (FREIRE, 2013). 
14 Utilizo a primeira pessoa do plural, pois participei do planejamento juntamente com a professora que lecionou 
as aulas.  
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apresentando os fios que a teceram: a epistemologia da complexidade, seus 

princípios/ operadores, sua relação com a ciência e seu caráter inter/transdisciplinar.  

O segundo capítulo,Tecendo o casulo, apresenta a abordagem hermenêutico-

fenomenológica, que orientou a tessitura desta pesquisa, e sua articulação com a 

complexidade, de forma a evidenciar seu caráter expansivo. Neste capítulo, explicito 

também as linhas metodológicas que compõem a abordagem, seus instrumentos de 

registro, de interpretação, os participantes e o contexto da pesquisa.  

No terceiro capítulo, Autofagia, exponho as bases para o planejamento das 

aulas que foram ministradas para esta pesquisa e defino o recorte do que foi 

considerado como sendo aula tradicional e aula complexa, enfatizando a importância 

de uma autofagia que vise a uma reforma. Apresento ainda, a descrição dos 

planejamentos para ambas as aulas.  

No quarto capítulo trago A borboleta, ou o que as transformações ocorridas ao 

longo da pesquisa me proporcionaram observar. O desfecho do processo de 

interpretação dos registros escritos é explicitado aqui, na emergência da essência dos 

fenômenos pesquisados.  

Por fim, em O voo, trago as considerações finais (por enquanto) que, apesar 

de fecharem este trabalho, abrem um novo olhar a respeito das aulas de língua inglesa 

tanto para mim, como professora e pesquisadora, quanto para os estudos 

relacionados à área.  
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Capítulo 1 - Escolhendo os mais adequados fios 

 

É possível a existência de uma organização em que a ordem e a desordem 
convivam, sem que uma predomine sobre a outra? Uma organização em que 
o caos e a ordem sejam complementares, em vez de mutuamente 
excludentes?” (MARIOTTI, 2007, p. 148). 

 

Este capítulo apresenta os fios escolhidos para a construção do casulo no qual 

se dará a transformação da lagarta em borboleta, ou seja, a base teórica de minha 

pesquisa. Optei por utilizar o fio da complexidade, que manifesta uma natureza 

sistêmica, conforme explica Morin (2016). O autor, em Ensinar a viver, traz quatro 

princípios/operadores15 que a permeiam, sendo um deles o “sistema”. Considero esse 

como sendo intrínseco à epistemologia da complexidade e os outros três princípios, 

que já se articulam sistemicamente. Embora considere o caráter desse 

princípio/operador essencial à epistemologia primordialmente, me baseio na obra 

moriniana Introdução ao pensamento complexo e, por isso, os princípios/operadores 

que evidencio em minha pesquisa são três: recursivo, dialógico e hologramático 

(MORIN, 2005). Para Morin, (2003, p.89):  

É preciso substituir um pensamento que isola e separa por um pensamento 
que distingue e une. É preciso substituir um pensamento disjuntivo e redutor 
por um pensamento do complexo, no sentido originário do termo complexus: 
o que é tecido junto (grifo do autor). 

 

 Considerando, portanto, essa definição de complexo, acredito que o que busco 

ao embasar-me nessa visão de pensamento é uma forma de pensar o conhecimento 

que seja alternativa à fragmentação dos saberes, entendendo que esses saberes não 

estão isolados da vida, mas emergem dela.  

Além de apresentar o fio da complexidade, apresento um outro fio, o DEC, 

Design Educacional Complexo, de Freire (2013), que traz uma proposta de desenho 

de curso embasado na complexidade, sob o qual fundamentei as aulas complexas da 

                                                           
15 Alguns teóricos da complexidade utilizam a palavra operadores; outros, preferem a palavra princípios. Ambas 
têm a mesma conotação. Opto, por isso, por utilizar princípios/ operadores.   
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pesquisa realizada. O último fio traz reflexões a respeito do livro didático, ou 

coursebook, as quais utilizei para o desenho das aulas tradicionais.  

 

1.1 A complexidade  

Retomo a epígrafe que abre este capítulo e aproprio-me do questionamento 

feito por Mariotti, em uma tentativa de exemplificar uma possível resposta nas linhas 

seguintes, buscando também reforçar que o pensamento complexo pode emergir da 

vida cotidiana.  

A frota de automóveis da cidade de São Paulo ultrapassa os cinco milhões de 

carros16, os quais circulam por dezessete mil quilômetros de vias17, movendo uma 

população que se aproxima dos doze milhões18 de habitantes. Um cenário caótico 

para qualquer motorista que circula por uma das maiores capitais do mundo. 

Curiosamente, a cidade não para. Todos os dias, milhões de pessoas transitam e 

chegam aos seus destinos, sem se darem conta da existência de uma ordem maior 

que engloba e articula todos os seus elementos e que, ao mesmo tempo, é formada 

por eles. Como é possível um sistema tão desordenado funcionar ordenadamente? A 

situação cotidiana caótica, porém, ordenada, de um motorista na cidade de São Paulo 

é exemplo da coexistência de opostos em uma sintonia interdependente e 

extremamente articulada. O caos aparente contém e está contido em uma ordem 

maior, pouco evidente, mas mandatória, que faz com que cada automóvel seja uma 

parte integrante e necessária da fluidez no sistema de tráfego. Quando um carro 

quebra, ou quando há um acidente, parte do sistema é afetado e afeta todos os outros 

elementos deste sistema, em maior ou menor grau. No entanto, o fluxo não para 

totalmente; todos os elementos envolvidos contribuem para que o todo continue 

funcionando. A regra, mesmo que não seja uma lei em sua concepção jurídica, existe, 

e é colocada em prática por todos os integrantes, de forma a contribuir para o fluxo 

                                                           
16 Fonte:  <http://cidades.ibge.gov.br/painel/frota.php?lang=&codmun=355030&search=|sao-paulo> Acesso 
em 02 de novembro de 2017.   
17Fonte: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/05/sao-paulo-bate-marca-de-8-milhoes-de-
veiculos.html>  Acesso em 02 de novembro de 2017.   
18 Fonte:  <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=355030>  Acesso em 02 de novembro de 2017.   
 

http://cidades.ibge.gov.br/painel/frota.php?lang=&codmun=355030&search=|sao-paulo
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/05/sao-paulo-bate-marca-de-8-milhoes-de-veiculos.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/05/sao-paulo-bate-marca-de-8-milhoes-de-veiculos.html
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=355030
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contínuo e constante; ela contém e está contida em cada elemento presente no 

sistema. Uma ambulância que pede passagem aos veículos a sua frente, com a sirene 

em funcionamento, seria um causador de completa desordem, caso as partes que 

compõem o todo não estivessem conectadas pela regra. Surpreendentemente, todos 

os outros veículos, em tentativas mais ou menos bem-sucedidas, afastam-se e dão 

espaço para a ambulância, não importando o quão fluido (ou não) esteja o tráfego. O 

trânsito de São Paulo é um sistema complexo, a evidência mais cotidiana de que a 

complexidade está em todas as esferas (até nas mais ordinárias) da vida humana e 

de suas construções sociais. 

 

1.1.1 Os princípios da complexidade  

 

Teaching a child not to step on a caterpillar is as valuable to the child, as it is 
to the caterpillar (Robbins, 2011, p.9). 

 

O sistema complexo descrito na seção anterior é uma pequena parte da vida 

em sociedade, na qual estamos inseridos. Operam nesse sistema os três 

princípios/operadores da complexidade observados por Morin (2005, p. 73-75), e que 

apresento nas próximas linhas.  

O caos ordenado do tráfego de veículos na cidade de São Paulo, ao trazer a 

articulação de duas ideias antagônicas, porém, coexistentes e interdependentes 

(ordem e desordem), nos apresenta o princípio/operador dialógico. Ele nos traz o 

entendimento de que ideias semanticamente opostas podem ser coexistentes, 

complementares e interdependentes. Dessa forma, seu sentido não é reduzido a uma 

oposição de ideias, mas ampliado a um terceiro sentido, proveniente da articulação 

dos dois opostos, como caos ordenado ou ordem caótica. Cria-se, portanto, uma 

lógica expansiva e não excludente e, nesse sentido, dialogismo pode ser 

compreendido conforme a proposta de Mariotti (2007, p.151), “A palavra dialógica 

significa que há contradições que não se resolvem”. Não há, nesse raciocínio, a 

intenção de se buscar um consenso entre as ideias, ou de que uma se sobreponha à 

outra. Há, no entanto, a necessidade de reconhecimento da diversidade e da 
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convivência dos opostos. É também por meio desse princípio/operador que se 

evidencia o conviver com o diferente, dialogar com o oposto. Compreende-se, assim, 

que a contradição é constituinte de todos e de cada um de nós, e que um só existe 

em seu diálogo com o outro.  

Retomando ainda o exemplo apresentado, uma vez que a dificuldade e a 

possibilidade de locomoção na cidade são causadas e sofridas pelos veículos 

presentes nas ruas, cada veículo é, ao mesmo tempo, produto e produtor do trânsito, 

e é desse movimento retroativo que emerge o princípio da recursividade, o qual nos 

mostra que “todo produto é produtor daquilo que o produz, já que, a partir das 

retroações, ele volta a alimentar o processo” (MORAES, 2008, p.100). Encontramos 

nesse princípio um movimento circular que expande a noção linear de causa e efeito: 

 

Figura 3: Perspectivas linear e circular de causa e efeito, respectivamente 

 

 

Considero que esse movimento circular tenha um caráter de expansão e não 

de oposição, pois ele amplia o olhar para a relação entre causa e efeito. Na primeira 

parte da figura, a seta representada traz a possibilidade de somente um movimento: 

ela apresenta uma única direção. Já a segunda traz duas setas, que indicam dois 

movimentos, respectivamente, mas que acabam por originar um terceiro, fruto da 

junção das duas: o círculo. Tem-se, portanto, causa, efeito e causa-efeito ou efeito-

causa. Entendo que é nesse ambiente complexo que o efeito retroage sobre a causa, 

que age e retroage sobre o efeito, em um movimento vivo, fluido, circular e recursivo.  



                                  28 
 

Da mesma forma, considerando o exemplo dado anteriormente, cada veículo 

age no trânsito que retroage sobre cada veículo. Podemos entender esse movimento 

como sendo auto-constitutivo, autoprodutor e auto-organizador (MORIN, 2005, p.74). 

Assim sendo, micro e macroestruturas se fundem, possibilitando o olhar para as 

partes e o todo, um olhar micro e macro ao mesmo, trazendo a emergência de um 

terceiro princípio/operador do pensamento complexo, o princípio/operador 

hologramático.  

A possibilidade de fluidez em um sistema caótico como o trânsito nos mostra 

que há uma regra maior que está presente em todas as partes do sistema e em seu 

todo da mesma forma, retroagindo sobre o todo e todas as partes ao mesmo tempo, 

trazendo à tona o princípio/ operador hologramático. A ideia do holograma é capaz de 

articular o dinamismo existente entre o todo e as partes, ultrapassando ambos, tanto 

o reducionismo que só considera as partes, quanto o holismo que só enxerga o todo 

(MORAES, 2008, p. 99). Morin (2005) nos traz esse princípio de diversas formas, e 

uma delas é a noção de espécie e de indivíduo. Nós, humanos, somos partes iguais, 

ligadas por um mesmo todo, uma mesma espécie, e, ao mesmo tempo, somos 

indivíduos diferentes em nossas singularidades, em nossa diversidade. Na 

coexistência de duas ideias aparentemente antagônicas, do uno e do múltiplo, do 

singular e do diverso, esse exemplo evidencia também o princípio/ operador dialógico.   

Como se pode observar, os três princípios ou operadores cognitivos da 

epistemologia da complexidade ou do pensamento complexo aqui apresentados não 

são elementos estanques, mas ocorrem juntos, se entrelaçam, são indissociáveis e 

se complementam de forma sistêmica. Com um olhar já habituado à complexidade, é 

possível observar a emergência simultânea dos três, bem como sua coexistência e 

complementaridade. A descrição e (tentativa de) definição de cada um deles 

separadamente é feita por diversos autores da complexidade, somente para fins 

didáticos.  

 Os três princípios/operadores trazidos com o exemplo são importantes, pois 

permeiam toda a natureza do pensamento complexo. São eles que tornam possíveis 

as conexões entre situações como a descrita acima, além de possibilitarem o 

entendimento de fatos cotidianos de forma articulada, sistêmica, interagente. Mariotti 
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(2007, p. 139) afirma que “os operadores são instrumentos de autoconhecimento: 

capacitam-nos a pensar, a refletir, a considerar os múltiplos aspectos de uma mesma 

realidade”. Propõe ainda que eles “devolvem-nos uma visão que havíamos perdido ao 

longo de quatro séculos de pensamento fragmentado” (MARIOTTI, ibidem). Dessa 

forma, eles nos ajudam a enxergar a existência em uma perspectiva sistêmica, na 

qual é possível estabelecer relações menos lineares, mais rizomáticas.  

 Retomo a epígrafe escolhida para esta seção, no intuito de reforçar a 

compreensão dos três princípios/operadores, demonstrando que ela também os traz, 

por meio de uma metáfora simples, quando observada pelas lentes complexas: 

“Ensinar uma criança a não pisar em uma lagarta é tão valioso para a criança quanto 

para a lagarta” (ROBBINS, 2011, p.9, tradução minha). Tal metáfora é, em si, um 

holograma: a atitude respeitosa que se desenvolve (ou não) em relação aos menores 

seres é a atitude que se manifestará em relação à vida de uma maneira global. O 

respeito pela lagarta e a responsabilidade assumidos a partir da compreensão dessa 

ação são, em si, o respeito e a responsabilidade pela própria vida. Dessa forma, a 

atitude é também retroagente, recursiva; afetará tanto a lagarta, quanto a criança em 

questão. A ação beneficiará, ao mesmo tempo inseto, que sobreviverá, e a criança, 

que estará moldando seu caráter. Como o próprio autor da frase afirma, essa atitude 

não se relaciona somente com direitos animais, mas com as responsabilidades 

humanas (ibid., p.9). Por fim, o dialogismo se apresenta na complementaridade de 

ideias, pois uma atitude pode ser pequena e grande ao mesmo tempo. Com a figura19 

a seguir, proponho ilustrar a epígrafe desta seção e os princípios/operadores da 

complexidade, dialógico, recursivo e hologramático, em uma relação sistêmica:  

                                                           
19  Ilustração feita especialmente para este trabalho por Letícia Grandini. A artista é uma aluna de minha escola, 
e a pedido meu, após explicar minhas intenções e apresentar a frase, se propôs a ilustrar a metáfora. Original 
em aquarela. Seu trabalho pode ser visto em: <https://lelimaolima.blogspot.com/ > Último acesso em 
15.07.2018. 
 

https://lelimaolima.blogspot.com/
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Figura 4: A criança e a lagarta  
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 Em sentido horário, começando pelo desenho superior ao centro, há uma 

criança andando até que se depara com uma lagarta, na figura seguinte. Observamos 

sua opção por não a esmagar, mas por desviar-se dela. O que acontece a partir daí é 

o início de sua transformação: o caráter da criança já está sendo construído, a lagarta 

já está na criança, como uma mancha. Nos desenhos seguintes, ela carrega a lagarta 

consigo e a transformação já foi iniciada, até que ela se transforma em borboleta. 

Assim, a borboleta é, metaforicamente, a lagarta presente na criança ou a 

transformação que ela lhe proporcionou, hologramaticamente, representada.  

Tanto o exemplo do trânsito de São Paulo, quanto a metáfora da lagarta nos 

trazem a possibilidade de enxergar a vida por outras lentes. Morin (2012, p. 33) ao se 

referir ao paradigma tradicional, nos mostra que:  

[T]odas essas separações e fragmentações impedem de ver, de entender, de 
enfrentar os problemas mais importantes da vida, os problemas fundamentais 
da humanidade, os problemas cotidianos, normais, corriqueiros. 

 

 Por isso, com as exemplificações anteriores, pretendo demonstrar que, a partir 

de observações infimamente cotidianas, pode-se entender a vida em sua 

complexidade, sob seus mais diversos ângulos, compreendendo suas contradições e 

articulações como sendo parte de uma movimentação fluida, retroagente e sistêmica. 

Esse movimento está presente em todas as esferas da vida e em cada parte dela, 

como um holograma. Considero que essa consciência seja intrínseca ao pensamento 

complexo e essencial para auxiliar a perceber a vida como um sistema em que parte 

e todo se relacionam e, ao atingirmos um dos dois, ambos são afetados. Assim, essa 

consciência, que está presente em experiências ínfimas, é capaz de atingir questões 

humanas maiores, globais, planetárias.  

Evidencio a importância do entendimento de que a complexidade se manifesta 

em todas as esferas humanas, a fim de promover uma compreensão de ciência, de 

conhecimento científico, como intrínsecos à vida, aproximando ambos. Esse 

movimento pode ajudar a tornar o conhecimento científico, teórico, mais acessível à 

vida prática dos seres humanos e, para tanto, articulações entre as duas esferas são 

essenciais.  



                                  32 
 

1.1.2 Complexidade e ciência 

 

A humanidade caminhou, ao longo de sua trajetória positivista, newtoniano-

cartesiana, em busca de verdades absolutas que, apesar de trazerem validação para 

o campo científico, de certa forma, limitam o progresso da ciência e do 

desenvolvimento humano. Essa limitação se expressa, por exemplo, na fragmentação 

do processo de conhecimento que não abarca os três pilares humanos, corpo, mente 

e espírito, tampouco lhes confere igual importância. Fragmentação justificável, visto 

que para lidar com o corpo humano, por exemplo, para aprofundar-se no estudo de 

suas partes e seu funcionamento, é preciso que ele esteja morto, destacado de seu 

espírito. Morin (2013, p.16), ao citar o trabalho de um biólogo, propõe que “Para saber 

tudo o que acontece em um corpo seria necessário matá-lo, e então o que nele 

acontece deixa de acontecer”. A ciência, nesse sentido, é fragmentadora. 

Ao pensarmos a construção do conhecimento científico, é importante 

considerarmos que não há paradigmas permanentes, pois esses são socialmente 

construídos, em determinada época e local. A história do conhecimento científico não 

é estática. Ao longo dos séculos, o conhecimento e seu entendimento perpassaram 

concepções advindas das interferências do sobrenatural, da mitologia e das 

divindades, da negação completa das percepções e da soberania da razão, da 

verdade por meio da fé e de movimentos de recusa e de resgate dessas perspectivas, 

de acordo com seu contexto sócio histórico. O paradigma que sobressai na 

contemporaneidade é legado mais evidente da Idade Moderna, na qual o valor 

racional da construção do conhecimento se materializou por meio, principalmente, do 

pensamento de Descartes e Newton e da lógica linear entre causa e efeito. Em relação 

a isso, Behrens e Oliari (2007, p. 58) observam que:  

[...] o paradigma cartesiano prega a crença na legitimidade dos fatos que são 
perfeitamente conhecidos e sobre os quais não se têm dúvidas, devendo-se 
para isso dividir e estudar a menor parte, partindo destas para o entendimento 
do todo. Propõe com isso, o método analítico por meio da indução e dedução 
embasado na lógica e na matemática. 
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Podemos, então, recortar o paradigma tradicional como sendo baseado na 

lógica de causa e efeito e na matemática, buscando acabar com a incerteza por 

intermédio, entre outros, da fragmentação e da quantificação. Nessa perspectiva, 

entende-se que para compreender o todo é preciso separá-lo, segmentá-lo, analisar 

suas partes. Morin (2014, p. 39), recorre a Popper ao afirmar que “nenhuma teoria 

científica pode ser provada para sempre ou resistir para sempre à falseabilidade”, a 

fim de demonstrar que fracassamos ao tentar fundamentar a certeza da ciência (ibid., 

p. 40). Essa lógica científica baseada na simplicidade, na estabilidade e na 

objetividade pode ser expandida por meio da epistemologia complexa.  

O momento sócio histórico em que nos inserimos necessita de novas 

perspectivas e nos exige a teorização de práticas complexas que possam contribuir 

com uma mudança e com o modo de entender e refletir sobre a humanidade, de uma 

maneira mais abrangente, sob vieses mais articuladores, mais inclusivos, mais 

conviventes. A palavra convivente, nessa perspectiva, propõe a convivência não 

somente dos seres vivos, mas a convivência de teorias, sua não-exclusão, 

compreendendo que todas podem ser agregadas ou desagregadas, articuladas ou 

desarticuladas, dependendo do contexto em que são aplicadas, objetivando uma 

contribuição mais condizente às necessidades humanas contemporâneas. 

A epistemologia escolhida para permear esta pesquisa advém de uma 

necessidade de mudança que busque a articulação desses vieses fragmentados, que 

seja mais pertinente às transformações sociais que estamos vivendo na 

contemporaneidade. As fragmentações dos saberes científicos se refletem na 

construção de conhecimento e dificultam até a resolução de problemas cotidianos, 

mas em uma perspectiva complexa, ciência e vida se articulam. A lógica cartesiana, 

positivista, não é mais capaz de reger a humanidade sozinha. A essa lógica, Morin 

(2005, p. 59) dá o nome de paradigma simplificador e acredita que:  

  [...] o paradigma simplificador é um paradigma que põe ordem no 
universo, expulsa dele a desordem. A ordem se reduz a uma lei, a um 
princípio. A simplicidade vê o uno, ou o múltiplo, mas não consegue ver que 
o uno pode ser ao mesmo tempo múltiplo. Ou o princípio da simplicidade 

separa o que está ligado (disjunção), ou unifica o que é diverso (redução).  
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Cabe destacar, também, a importância de compreendermos o percurso de 

construção de conhecimento que vivemos até chegar no contexto atual, para o qual, 

conforme Morin (1999, p. 22) “não há nenhum fundamento único, último, seguro do 

conhecimento”. A proposta de uma epistemologia da complexidade não é uma 

tentativa de oposição ao paradigma anterior, mas de articulação a novas propostas, 

em busca de uma terceira perspectiva, fruto da junção de ambas. Essa perspectiva 

seria por si uma alternativa à lógica do terceiro excluído. É também uma alternativa à 

impossibilidade de relacionar conhecimentos deixada pelo paradigma cartesiano, e à 

fragmentação do conhecimento, observada, por exemplo, na hiperespecialização 

profissional. Considerar a complexidade é, portanto, uma possibilidade de aproximar 

ciência e vida.  

 

1.1.3 Complexidade, educação e ensino 
 

Considerando o foco desta pesquisa, a parte escolhida está situada no contexto 

das escolas de idiomas e a proposta que ela procura abarcar contempla o âmbito de 

ensino-aprendizagem de língua inglesa, que está inserido em uma área maior, a 

Educação. Com relação à educação, Morin, Ciurana e Motta (2003, p. 39) propõem 

que:  

Educar com base no pensamento complexo deve ajudar-nos a sair do estado 
de desarticulação e fragmentação do saber contemporâneo e de um 
pensamento social e político, cujas abordagens simplificadoras produziram 
um efeito demasiado conhecido e sofrido pela humanidade.  

 

O saber contemporâneo ainda tem suporte no paradigma tradicional. No 

entanto, as necessidades vividas na contemporaneidade nos exigem outra(s) 

perspectiva(s) para a construção de conhecimento. Nesse sentido, faz-se necessária 

uma reflexão a respeito de uma perspectiva que ajude a articular e desfragmentar 

saberes, visando a uma alternativa ao ensino exclusivamente tradicional de língua 

inglesa. Os dois vieses aqui apresentados não são entendidos pela complexidade 

como sendo opostos, pelo contrário, são complementares. É essencial esclarecer que 

a complexidade não é uma teoria de aprendizagem, pois extrapola os contextos 
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formais de ensino-aprendizagem. De fato, ela emerge da vida e nos mostra que todo 

conhecimento pode ser pertinente, à medida em que há a possibilidade de sua 

articulação com outros saberes. 

É evidente que a escola tradicional não é mais capaz de lidar com a diversidade 

de indivíduos, uma vez que parece buscar um consenso entre teorias, 

argumentações, métodos, pensamentos – ela ainda visa a uma visão simplificadora, 

reducionista. Um dos maiores desafios contemporâneos é saber conviver com a 

diversidade, com o diferente (MORAES, 2003). É preciso, portanto, que saibamos 

trabalhar com o dissenso, não na tentativa de eliminá-lo ou resolvê-lo, mas 

caminhando em direção à convivência com a pluralidade, a diversidade e o 

inesperado. Essa visão da realidade é menos excludente e mais integradora, e por 

extensão, mais sistêmica. Behrens (2008) identifica, a partir dessas constatações, a 

necessidade de um pensamento que se mostre capaz de religar, integrar, conectar 

saberes, e, portanto, capaz de nos trazer a compreensão do ser humano de uma 

forma mais “complexa” e “sistêmica”.  

Assim sendo, parece ser urgente uma reforma que promova uma mudança 

nesse cenário. Tal reforma exige práticas mais amplas, pois não deve ser somente 

educacional, metodológica, docente ou discente, e principalmente, do pensamento. 

Para Morin e Díaz (2016, p. 14):  

[...] é preciso mudar profundamente o pensamento e o ensino. Sua reforma 
contribuirá para elevar a consciência sobre os perigos e a comunidade de 
destino, uma vez que potencializará a ação transformadora a partir da base 
[...]. Longe de ser um esforço iluminista, a reforma educativa há de se fundir 
com a reforma do pensamento, da política e do político. Nisso radica sua 
reinvenção.   

 

Como uma alternativa ao ensino fragmentador e por meio da complexidade, a 

transdisciplinaridade se faz presente. Leffa (2006) traz a ideia de que à medida que 

vai sendo construída, a perspectiva transdisciplinar inclui a alteridade, considera a 

visão do outro e traz o alternativo às tendências dominantes. É, por isso, mais 

democrática, inclusiva, solidária. Em relação à prática docente transdisciplinar, o autor 

destaca que:  
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Qualquer disciplina poderá ser usada ou não, dependendo de sua capacidade 
de contribuir ou não para a solução do problema encontrado. A interação 
entre as disciplinas é de caráter opcional, podendo, portanto, ser do tipo multi 
ou interdisciplinar em qualquer sentido (LEFFA, 2006, p. 42). 

 

 Sob tal enfoque, qualquer delimitação de disciplinas em contextos de ensino-

aprendizagem torna-se menos relevante e trafegar por uma ou por várias disciplinas 

passa a ser uma condição que auxiliará na transformação da realidade dos sujeitos. 

Essa transformação, em se tratando de ensino, pode incluir os sujeitos participantes 

da situação ou até mesmo fazer com que eles transformem outros sujeitos ao seu 

redor e/ou a realidade em que estão inseridos, articulando pensamento e 

conhecimentos. A transdisciplinaridade é, portanto, complexa.  

O que alguns teóricos chamam de transdisciplinaridade, outros, no entanto, 

entendem como interdisciplinaridade. É o caso, por exemplo, da interdisciplinaridade 

brasileira, de Ivani Fazenda. Para a autora, “a interdisciplinaridade pauta-se numa 

ação em movimento. Esse movimento pode ser percebido em sua natureza ambígua, 

tendo a metamorfose, a incerteza como pressuposto” (FAZENDA, 2006, p.10). Ainda, 

de acordo com Moraes (2002, p. 34), a complexidade nos ajuda a perceber a riqueza 

da interdisciplinaridade, ela é “um modo de pensar que facilita o estabelecimento dos 

mais diferentes diálogos, a circulação de informações, a recursividades das múltiplas 

conversações”. Essa perspectiva de interdisciplinaridade se articula e, em alguns 

aspectos, se mescla à concepção de transdisciplinaridade. 

Também em relação à interdisciplinaridade, parece não haver um consenso 

entre os teóricos no que tange a sua definição. Zabala (2002, p. 33), por exemplo, a 

define como sendo: 

[...] a interação de duas ou mais disciplinas. Essas interações podem implicar 
transferências de leis de uma disciplina a outra, originando, em alguns casos, 
um novo corpo disciplinar, como, por exemplo, a bioquímica ou a 
psicolinguística.  
 

 

 O autor ainda traz a definição de transdisciplinaridade, a apresentando como 

o “grau máximo de relações entre disciplinas” (ibidem). Essas definições parecem 

demonstrar certa linearidade, à medida que cada um dos conceitos pode superar o 

anterior, como se houvesse estágios a serem alcançados envolvendo relações entre 

disciplinas. Prefiro, no entanto, a perspectiva trazida pela interdisciplinaridade 
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brasileira, citada anteriormente, pois, considero que ela extravasa as definições que 

envolvem, necessariamente, as disciplinas. Para Fazenda (2000, p.7 apud Fazenda, 

2013, p. 125):  

[...] interdisciplinaridade é uma nova atitude diante da questão do 
conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de 
aprender e dos aparentemente expressos, colocando-os em questão. Exige, 
portanto, na prática uma profunda imersão no trabalho.  

 

 

Essa perspectiva parece condizer com o que traz Morin (2014, p.137), ao tratar 

da ciência, “a ciência não se limita a crescer, transforma-se”. O mesmo ocorre com a 

prática docente na perspectiva da interdisciplinaridade de Fazenda, não é uma prática 

linear, ou um ponto a ser atingido em um rol de práticas possíveis, mas um olhar e 

uma atitude transformados e transformadores em relação às práticas já existentes, 

disciplinares ou não. Assim, no que se refere à prática docente, compreendendo que 

as definições teóricas não são capazes de abarcar a prática e que a visão 

inter/transdisciplinar se mostra complexa, da mesma forma que a complexidade é 

inter/transdisciplinar.  

  É possível compreender a pertinência do pensamento complexo como 

intrínseco à educação e ao ensino, uma vez que propõe a possibilidade da convivência 

das diferenças, trazendo propostas de ensino mais abrangentes e inclusivas, que 

considerem a diversidade, a diferença. A prática complexa é, portanto, um exercício 

muito vasto de compreensão tanto da vida quanto do outro. Para Morin (2013, p.15): 

[...] a compreensão complexa comporta uma terrível dificuldade. Ao levar em 
conta as bifurcações, as engrenagens que levam ao pior ou ao melhor, e não 
raro a ambos, ela enfrenta constantemente o paradoxo da responsabilidade/ 
irresponsabilidade humana.  

 

Talvez, por isso, perspectivas que fogem às tradicionais pareçam causar 

tamanho desconforto e insegurança em um contexto social como o atual, pois 

demandam responsabilidade e comprometimento dos sujeitos em relação a seu papel 

no mundo. Para Morin e Diaz (2016, p. 13), “a metamorfose da humanidade não é 

inevitável nem ocorrerá por si mesma”. Dessa forma, ao compreendermos a 

necessidade da mudança, exige-se de nós uma atitude mais responsável, uma 
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postura mais agente, condizente com a inter/transdisciplinaridade. Fazenda (2012)20 

se remete a Gusdorf (1956) para trazer sua definição de interdisciplinaridade como 

sendo uma concepção “atitudinal”, ou seja, depende da atitude humana. Moraes 

(2008, p. 116) reforça essa concepção, afirmando que:  

[...] para que aconteça, ela depende tanto da atitude do sujeito diante do 
objeto de conhecimento, quanto da existência óbvia de um objeto a ser 
trabalhado, que pode ser uma disciplina ou um tema qualquer, uma 
metodologia, um projeto, etc. 

 

Dessa forma, reforça-se também a necessidade de uma reforma do 

pensamento, como sugere Morin (2016), que, no campo educacional, pode se dar por 

meio dessa atitude inter/transdisciplinar.  

A complexidade é uma epistemologia do conhecimento e a 

inter/transdisciplinaridade é a evidência de sua emergência nas práticas educativas, 

sendo assim, um de seus princípios epistemológicos, como sugere Moraes (2008, p. 

119). Contribui, essencialmente, com esse entendimento, o viés moriniano (MORIN, 

1999, 2003, 2015, 2016), que aponta a necessidade de compreendermos a situação 

contemporânea de desequilíbrio em diversas instâncias, para caminharmos em 

direção a reflexões e possíveis práticas que tragam novas perspectivas para 

superarmos o que se identifica como uma crise humana ou, como afirma Morin, “as 

deficiências no ensino do viver” (MORIN, 2015, p.68). Por ser uma crise humana, ela 

é também econômica, social e educacional.  

É importante destacar que o objetivo desta pesquisa não é a busca de um novo 

método de ensino, ou de um método melhor, mas de um olhar diferente para as 

questões de ensino-aprendizagem, mais condizente com as necessidades humanas 

contemporâneas, que esteja em “sintonia com a crescente preocupação com a 

transformação social na educação e com a urgência de novas formas de produzir 

conhecimento (...)” (MILLER, 2013, p.103).  

Para contribuir com essa mudança no nível de ensino-aprendizagem, podemos 

considerar que o docente pode ser um ser ensinante muito mais global, que traz 

                                                           
20  Entrevista disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=ByJpgesPzEQ>. Último acesso em 31/10/2017.  

https://www.youtube.com/watch?v=ByJpgesPzEQ
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consigo conhecimentos que estão muito além do que comporta sua disciplina, uma 

vez que o conjunto de seus conhecimentos pode ter sido também advindo de sua 

experiência informal, de situação não-escolar e até mesmo de atividades não 

necessariamente relacionadas a sua área de ensino, ou seja, de sua humanidade. As 

posições de aluno e professor podem, ainda, extravasar suas definições e podem 

modificar (ao mesmo tempo em que se modificam) os sujeitos e a realidade na qual 

estão inseridos. Em outras palavras, reconhece-se que o professor também aprende 

e aluno também ensina.  

Na seção seguinte, trago uma proposta que contempla a complexidade como 

embasamento para o planejamento de cursos ou aulas. Considero, portanto, que o 

Design Educacional Complexo (Freire, 2013) seja uma proposta inter/transdisciplinar 

que pode contribuir para a transformação paradigmática e com a reforma do 

pensamento. 

 

1.2 Design Educacional Complexo (DEC) 

O Design Educacional Complexo proposto por Freire (2013) nos traz uma 

alternativa aos modelos tradicionais de planejamento de aula/curso. A proposta da 

autora é a de um desenho de curso apoiado em três elementos constituintes: 

preparação, execução e reflexão. Os três eixos se articulam, se interconectam e estão 

presentes durante toda a situação de aprendizagem. Eles ocorrem de forma sistêmica 

e, por isso, não é possível delineá-los como sendo etapas, já que não ocorrem 

linearmente. A fim de representar a proposta do DEC, a autora nos traz a seguinte 

representação gráfica:  
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Figura 5.  Representação do design educacional complexo (Freire, 2013, p.181) 

 
 

A escolha de uma figura que remete a uma engrenagem não é arbitrária. Ela 

representa o movimento que ocorre ao adotar-se tal proposta: cada parte que se 

movimenta altera as outras partes e, simultaneamente, o todo. É uma proposta 

essencialmente hologramática.  

A preparação contempla, ao mesmo tempo, as ideias iniciais que podem ser 

modificadas ao longo do trajeto de ensino proposto e com a existência das limitações 

práticas do curso, como tempo, avaliação, a instituição à qual o docente está vinculado 

e os esboços iniciais, por exemplo. Por isso, é importante considerar que as decisões 

nesse estágio são inacabadas, temporárias e modificáveis. Nesse sentido, a proposta 

do design é extremamente flexível e pode ser aplicada a diversos contextos de ensino, 

bem como a variadas disciplinas. Essa engrenagem considera, também, que, se o 

curso será construído por aluno e professor, é preciso levar em conta e incluir 

características advindas dos universos de ambos.  

A execução traz para a prática as reflexões da preparação, e deve ser 

composta por um fluxo de ações não-fixas, abertas e ecológicas. Reconhece-se aqui, 

o princípio da ecologia da ação. Segundo Morin (2013, p. 194); 
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 [...] a ecologia da ação nos indica que a ação submete-se às inter-retroações 
do meio no qual intervém, escapa à vontade de seu iniciador e pode ir em 
sentido contrário ao da intenção no momento inicial.    

 

Por isso, o DEC considera o contexto do indivíduo, levando em conta que ele é 

um sujeito no mundo. Dessa forma, as relações com o conhecimento e sua construção 

passam a considerar a imprevisibilidade e não a excluírem ou evitarem. Nesse 

momento, faz-se essencial a articulação preparação-execução, pois o que era um 

caminho inicial vai se construindo por meio das decisões primeiras, articuladas à 

fluidez de sua execução, transformando-se e expandindo-se para além do que de fato 

se planejou. Essa é uma ação que lida com a manifestação da instabilidade, da 

imprevisibilidade, da incerteza. 

O terceiro estágio, a reflexão, está presente nos outros dois estágios e, para 

fins didáticos, é o responsável por identificar qual será a proposta de (auto) avaliação, 

os novos caminhos a seguir, entre outros. A reflexão é uma ação recursiva e 

prospectiva ao mesmo tempo e, por isso, circular. Ela tem caráter transformador e se 

movimenta em todos os sentidos. Assim, esta parte da engrenagem possibilita que 

haja interação e negociação e que o aluno tenha consciência de que ele faz parte do 

curso.  

O DEC é um modelo referencial concebido, inicialmente, para o desenho de 

cursos online, mas, devido às suas características complexas, pode também ser 

utilizado para a elaboração de cursos presenciais ou semipresenciais. Tem como 

pressuposto o fato de que a sociedade moderna é dinâmica e imprevisível, e que o 

ensino deveria assumir uma postura não-linear, capaz de promover a articulação dos 

saberes de forma mais que contextualizada, ecológica. A ecologia permite que se vá 

além da contextualização, ou seja, além de situações forjadas, artificiais nas quais o 

uso da língua-alvo é forçado. Por meio dessa concepção, há a tentativa de se 

considerar situações já existentes, das quais o uso da língua possa emergir. Além de 

trazer um ambiente mais culturalmente genuíno, esse modo de pensar pode 

proporcionar ao aluno uma experiência de aprendizagem diferente das que ele já 

viveu. Ecologia, nessa perspectiva, é consonante ao que nos traz Moraes (2008, p. 

182);  
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[...] a palavra ecologia vai além do ambiente natural, abrangendo 
também a cultura, a sociedade, a mente e o indivíduo. Ter um pensamento 
ecologizado é fundamental nesse momento de transição da humanidade.  

 

A proposta de Freire (2013) é, portanto, uma alternativa aos modelos 

tradicionais, que pode diminuir a distância existente entre escola e sociedade, unindo 

o que o paradigma tradicional nos trouxe de relevante a uma concepção de tessitura 

de conhecimento. Uma das reflexões trazidas pela autora do DEC é a de que os 

cursos à distância tradicionais não atendem mais às demandas sociais e às 

necessidades dos indivíduos, sobretudo por se basearem em conteúdos 

descontextualizados. Sua proposta, em oposição a isso, considera que o 

conhecimento é “tecido junto”, é complexo, conforme lhe confere a etimologia da 

palavra (complexus, ou o que é tecido junto). Para o desenvolvimento desse modelo, 

Freire (2013, p. 176) se embasa, principalmente, em Morin (2015) ao propor a:  

[...] articulação de três princípios epistemológicos: a complexidade (que nega 
a redução e ressalta a recursividade), a instabilidade (que recusa a 
estabilidade e enfatiza a não totalidade, não completude), e a 
intersubjetividade (que rejeita o conhecimento como um construto unilateral 

percebido de maneira objetiva)21. 

 

Ressalto que a proposta do DEC é a de que haja interação e negociação: o 

aluno precisa saber que ele faz parte do curso, seu contexto precisa ser considerado, 

e o curso deve ser compartilhado com seu professor, o máximo possível. Para isso, é 

necessário que aluno e professor assumam seus papéis na negociação das decisões 

do curso, sendo imprescindível que se leve em conta as características de ambos. 

Essa interconexão entre os universos do aluno e do professor permite que o ponto de 

partida não seja fundamentalmente o conhecimento que o professor julga pertinente, 

mas o que o aluno traz de sua vivência anterior e de sua posição como sujeito no 

mundo.  

  É importante a compreensão de que esse desenho de curso é uma 

possibilidade inicial para uma situação de aprendizagem que é única. O redesenho, 

                                                           
21No original “... articulation of three epistemological principles: complexity (that denies reduction and stresses 
recursivity), instability (that refuses stability and emphasizes non-totality, non-completeness), and 
intersubjectivity (that rejects knowledge as a unilateral construct objectively perceived)”, em tradução livre. 
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nessa perspectiva, não pode existir, pois a cada nova oportunidade de colocá-lo em 

prática, há uma nova concepção/percepção do curso. O design é, por isso, um modelo 

de referência para a preparação, execução e reflexão de situações de aprendizagem, 

e não uma receita para o planejamento didático. 

Por fim, a realização do design de situações de aprendizagem como essa 

procura considerar também os princípios da complexidade para que seus 

participantes desenvolvam suas habilidades não somente na língua-alvo, mas 

também, como nos aponta Moraes (2008, p. 178-179), sua capacidade para refletir e 

relacionar-se com os outros, com sua percepção e pensamento crítico. A língua 

estrangeira é uma prática social e, para isso, deve-se levar em conta o conceito de 

ecologia; deve-se considerar que o aluno é um sujeito no mundo permeado por 

imprevisibilidade e instabilidade. Isso se reflete no planejamento, que não é um 

modelo fixo, mas considera as diferenças, as divergências, e estabelece diálogos 

entre as partes e entre conceitos opostos. Essa é a perspectiva de design que 

permeou toda a preparação, execução e reflexão do que defini como aula complexa.  

  

1.3 Livro Didático 

 

A tradição por trás dos livros didáticos parece sugerir que eles são moldados 

na forma como o conhecimento é entendido, por meio da nossa pesquisa de 

conhecimento, da nossa atividade cognitiva, ou seja, da nossa “procura de certeza” 

(MORIN, 1999, p.21). Por isso, podemos dizer que, em sua maioria, são baseados 

nas três ideias que ainda parecem reger a ciência: ordem, separação e razão. Não 

utilizar um livro didático (ou partes dele), por exemplo, pode causar certo incômodo, 

pois será necessário lidar com o imprevisível, com a incerteza. Por outro lado, 

conforme Soek, Silva e Haracemiv (2017, p. 241): 

 
[...] diversas pesquisas apontam que o livro didático comporta diversas 
possibilidades de uso com orientações metodológicas, informações e 
conteúdos escolares que auxiliam o professor na organização do trabalho 
pedagógico [...].  
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Assim, o livro didático tem um papel importante na organização de conteúdos 

e informações. A literatura a respeito dele parece concordar que ele dever ser tomado 

como um suporte no ensino de língua inglesa. Aliados a isso, alguns autores sugerem 

que o livro didático está relacionado a uma espécie de defesa para o professor. Souza 

(1997-1998, p. 265), por exemplo, afirma que a ele pode ser atribuído o caráter de 

“arma pedagógica”, à medida que sua performance é dada por quem a manuseia. 

Seria o professor, então, o responsável por utilizá-lo (in)adequadamente. Ao trazer 

essa concepção, a autora aborda a semântica da palavra “arma”, que seria apropriada 

em um contexto de defesa; só utiliza uma arma quem precisa se defender de algo. 

Aproprio-me de seu questionamento para propor uma reflexão a respeito dessa 

defesa nas linhas seguintes.  

O livro didático pode ser um instrumento de defesa contra a incerteza, contra o 

imprevisível. Em minha experiência como gestora-educadora, observei a (quase) 

reclamação de alguns professores em relação a certos alunos trazerem a aula feita. 

Eles se referem ao aluno trazer a página do livro subsequente à aula que foi dada, já 

preenchida. Acredito que isso ocorra devido à inexistência do caráter da 

imprevisibilidade, que as aulas cuja espinha-dorsal são o livro didático carregam. 

Nesse sentido, o livro didático é uma arma letal para a aprendizagem, pois, nessa 

perspectiva, se considera que o conhecimento já está posto e o professor é um 

transmissor desse conhecimento que, por sua vez, é direcionado verticalmente para 

um aluno passivo que irá absorvê-lo em etapas, por partes. A concepção de 

construção do conhecimento sistêmico não cabe em um contexto como esse. Da 

mesma forma que Souza, Silva (2009, p. 74) menciona que “O livro didático pode fazer 

parte do arsenal do professor de LE para cumprir sua tarefa. O problema aparece 

quando ele se torna o único material utilizado”. A palavra arsenal traz também a 

conotação de armamento, de defesa. Silva (2009, p. 58) parece, ainda, concordar com 

a ideia de defesa, quando afirma que: 

 
 
Geralmente se sustenta que o livro didático representa um elemento 
aparentemente estável na comunidade de aprendizagem e que esse 
elemento tem importância para a segurança dos professores, especialmente 
aqueles em início de carreira. 
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A autora ressalta que a imprescindibilidade do livro didático pode estar mais 

evidentemente associada à inexperiência do professor, o que pode evidenciar sua 

insegurança e sua necessidade de utilização dessa “arma pedagógica”. A segurança 

trazida pelo livro advém de uma concepção de aprendizagem linear e ordenada, na 

qual a lógica de causa e efeito funciona muito bem; o livro ensina e o aluno aprende.  

No entanto, é preciso considerar que nenhuma arma funciona sozinha; ela 

sempre depende de alguém que a manuseie. No caso do livro didático, esse alguém 

é o professor. Soek, Silva e Haracemiv (2017, p. 248) concordam que: 

 

Professores podem optar por utilizar o livro didático como se fosse um manual 
e seguir a sequência sugerida, quando ainda lhes falta segurança, mas com 
a experiência adquirida ao longo de algum tempo e com outro olhar, já é 
possível distinguir o que é essencial do acessório e procurar novas 
abordagens, ou seja, o que pode ser suprimido, inserido, explorado de 
maneira diferente, ou mais especificamente, qual a sequência de exploração 
que faz mais sentido para aquela turma, aqueles alunos, num determinado 
momento, mesmo correndo riscos. 

 

 

Assim, o desafio que se apresenta é em relação a possibilidade de articulação 

entre livro didático, professor, aluno e mundo, considerando que o livro didático pode 

reforçar as fragmentações e conteudizar saberes. Por isso, é essencial desenvolver 

reflexões sobre sua aplicação e objetivos, 

  

[...] não em uma única direção, mas para a pluralidade de conhecimentos que 
a contemporaneidade exige a todo momento, de modo que permita ampliar 
horizontes e enfrentar desafios, religando saberes que façam sentido em sua 
completude (SOEK, SILVA e HARACEMIV, 2017, p. 247).  
 

 

Ao pensar a educação ou mesmo uma situação de ensino-aprendizagem que 

seja ecológica, o uso do livro didático, exclusivamente, apresenta um impasse, pois é 

impossível que ele consiga dar conta da diversidade humana em todas e quaisquer 

situações. Defendo, por isso, que uma aula baseada fundamentalmente no livro 

didático pode se tornar um risco, à medida que ele não estabelece articulações com 

o mundo sozinho; ele precisa do professor como intermediador. Por isso, é importante 

que o professor saiba manuseá-lo e não se deixe reger por ele. No entanto, foi sob 

esse olhar, no qual o livro se sobressai ao professor, que pensei as aulas tradicionais, 



                                  46 
 

e, assim, as considerei como sendo situações de aprendizagem cuja espinha-dorsal 

é o livro didático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  47 
 

Capítulo 2 - Tecendo o casulo 

 

Fica a pergunta: é possível – ou, é recomendável, no caso de a resposta a 
essa pergunta ser um ‘sim’ – não nos aproximar de nossos sujeitos de 
pesquisa, sobretudo quando nossa meta é atuar no campo da(s) própria(s) 
prática(s) que envolve(m) o uso da linguagem? (RAJAGOPALAN, 2006, 
p.159) 

 

Este capítulo apresenta a tessitura do casulo no qual acontecerá a 

transformação da lagarta em borboleta. Junto aos fios mais adequados a abordagem 

escolhida para esta pesquisa que, não por acaso, parece se misturar à epistemologia 

que a embasa. A natureza rizomática de ambas, torna impossível que suas fronteiras 

sejam definidas e, apesar de lidarem bem com a dialogicidade, fragmentar conceitos 

complexos é uma contradição que aqui não cabe. Por isso, na mescla dos fios, 

evidencio o desafio em se encontrarem os limites epistemo– metodológicos, o que 

será perceptível neste capítulo.  

Na primeira seção, explicito minha opção por uma pesquisa qualitativa e, na 

seção seguinte, apresento a abordagem escolhida, enfatizando seu percurso de 

articulação com a epistemologia desta pesquisa. Apresento, em seguida, o contexto 

da pesquisa, o ambiente, os participantes, os instrumentos e, por fim, os 

procedimentos de registro e interpretação dos textos.  

 

2.1. A opção por uma pesquisa qualitativa 
 

Ao decidir interpretar fenômenos da experiência humana, deparei-me com a 

necessidade de uma abordagem que não pressupusesse resultados estanques, pois 

resultados dessa natureza não são capazes de abarcar as possibilidades de olhares 

inerentes à uma pesquisa cujo objeto é a experiência humana. Optei, por isso, por 

uma abordagem qualitativa de pesquisa, visto que esse viés não pressupõe resultados 

ou generalizações, mas descobertas ou emergências.  
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Compreendo que toda pesquisa tem em si uma limitação temporal, ou seja, ao 

fazermos a narrativa do fenômeno pesquisado, ele próprio já é outro, já se 

transformou. Esse reconhecimento se constitui como um questionamento da certeza 

científica, da forma que a temos nos dias de hoje (Almeida, 2016)22. Por isso, 

considero que uma abordagem de pesquisa qualitativa é mais condizente tanto com 

as necessidades científicas contemporâneas, quanto com a proposta de interpretação 

de experiências vividas. É, por isso, uma escolha mais pertinente à minha pesquisa 

que é, essencialmente, humana.  

Trago na epígrafe deste capítulo, um questionamento de Rajagopalan (2006, 

p.159), ao qual o próprio autor responde, enfatizando que “[u]ma teoria que considera 

o social como questão secundária, jamais terá êxito num campo de prática que seja, 

antes de qualquer coisa, social”, e por investigar fenômenos que envolvem seres 

humanos em situação de ensino-aprendizagem, minha pesquisa é, sobretudo, uma 

pesquisa social.  

Ao reconhecer a pesquisa qualitativa como possibilidade de investigação, 

encontrei essencial suporte em Freire (2012, p.182), que destaca que nesse tipo de 

pesquisa: 

[...] objetividade e subjetividade assumem papéis complementares e 
igualmente importantes, provocando a necessidade de adoção de 
mecanismos de regulação mútua para que o pesquisador qualitativo não se 
deixe levar, por um lado pela objetividade e, portanto, por um rigor teórico-
metodológico desmedido ou, por outro lado, pela subjetividade às últimas 
consequências, que o conduza a um achismo infundado, quer em relação à 
sua interpretação do material coletado, quer em relação à aplicação da teoria 
de suporte. 

 
 

Nesse sentido, considero que a pesquisa qualitativa assume uma perspectiva 

mais abrangente em relação à forma como se faz ciência, uma vez que pressupõe 

que a interpretação é construída pela visão dos participantes e pesquisadores sobre 

                                                           
22 Essas reflexões foram trazidas pela professora Dra. Maria da Conceição de Almeida, durante sua participação, 
intitulada “Métodos Complexos e Desafios de Pesquisa”, no evento promovido pelo Grupo de Pesquisa em 
Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica e Complexidade (GPeAHFC), ocorrido na Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo – PUCSP em 18.11.16.  A professora Ceiça, como é conhecida, coordena, desde 1992, o 
primeiro grupo sobre complexidade da América Latina, o GRECOM - Grupo de Estudos da Complexidade - na 
UFRN.  
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o recorte da experiência vivida, em determinado contexto histórico e social. A 

experiência vivida passa pelo olhar do participante que construirá seu texto, ou seja, 

por uma primeira interpretação da experiência que, por sua vez, passará pelo olhar 

do pesquisador e que, finalmente será interpretada pelo leitor. Freire (2017) considera 

que a fala é a interpretação de um pensamento e, ao interpretá-la, estamos 

interpretando uma interpretação (informação verbal)23. Assim, considerar as 

características intrínsecas da pesquisa, ambas, objetividade e subjetividade, pode 

ampliar seu caráter, expandindo-a por meio da construção de diversas interpretações 

que variam de acordo com a experiência de vida, a visão de mundo e o contexto social 

e histórico dos participantes e pesquisadores.  

Enxergar a subjetividade como sendo inerente à pesquisa é também uma forma 

de se perceber que ela não tem importância unicamente social ou acadêmica, mas 

deve trazer sentido à vida do pesquisador e de seus participantes. É, por isso, um 

exercício de compreensão e aceitação de que não existem textos ideologicamente 

neutros e, da mesma forma, não há pesquisa ideologicamente neutra. Ainda, 

conforme Freire (2012, p.181), pesquisas dessa natureza trazem fluidez em relação 

às barreiras disciplinares e apresentam procedimentos menos controláveis. É uma 

escolha pertinente ao caráter inter/transdisciplinar que minha pesquisa busca.   

  Além dos aspectos já expostos, a pesquisa qualitativa é uma possibilidade de 

reconhecimento de que a própria pesquisa retroage sobre o pesquisador. Miller (2013, 

p.112), ao tratar deste assunto, traz uma reflexão a respeito de sua importância: 

 

Talvez o maior trunfo dessas pesquisas seja manter o foco na agentividade 
dos participantes e nos processos de conscientização individualmente 
vivenciados pelos membros do grupo de investigação.  

 

Essa observação nos mostra que a relevância dessa pesquisa não está 

somente no universo acadêmico, mas na experiência de todos os que nela estão 

                                                           
23 Essa fala fez parte das reflexões da professora Maximina Freire durante o encontro do GPeAHFC ocorrido em 
01.09.2017.  
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envolvidos. Assim, durante o percurso investigativo, tanto a pesquisa se transforma, 

quanto o pesquisador.  

Morin (2013) traz um outro aspecto a considerar quando nos arriscamos na 

pesquisa qualitativa. Vivemos um momento de crise humana na qual vemos uma 

civilização degradada, que urge por uma reforma. Ele relaciona um dos aspectos 

dessa crise humana à construção do conhecimento e, entre outros fatores, ao fato de 

que “foi-se buscar o quantitativo, esquecendo-se do qualitativo” (MORIN, 2013, p. 20). 

O autor defende, ainda, que uma reforma do pensamento, também no campo da 

ciência, se faz necessária para que haja de fato uma mudança nesse cenário de crise. 

Nesse sentido, esta pesquisa contribui também com uma forma diferente de se fazer 

ciência, fazendo parte das possíveis alternativas às pesquisas puramente positivistas.  

No que tange à sua natureza subjetiva, é importante esclarecer que considerar 

que a subjetividade é inerente à pesquisa não é sobrepô-la à objetividade. Pelo 

contrário, é observar toda a rigorosidade que a objetividade pode nos trazer e lhe 

acrescentar um olhar que caminha para um sentido mais expansivo, articulado e 

inclusivo do caráter humano da própria pesquisa. É uma “ruptura no antagonismo 

positivista dentre objetividade e subjetividade” (FREIRE, 2012, p.181). É, também, um 

exercício de compreensão da parcialidade da essência dos fenômenos que, além de 

serem recortes, são observados pelas lentes de cada pesquisador.   

Considerando tal perspectiva, pesquisar a partir de uma abordagem qualitativa 

assume um caráter não só acadêmico e social, mas também pessoal, encontrando 

equilíbrio entre as teorias e o olhar do pesquisador. Nesta pesquisa, em que adoto a 

abordagem hermenêutico-fenomenológica complexa, a rigorosidade metodológica 

pode ser mais claramente observada, entre outros aspectos, por meio do ciclo de 

validação evidenciado por Freire (2012), o qual será demonstrado nas seções 

seguintes.  

A pesquisa qualitativa, portanto, traz sentido à minha experiência como 

pesquisadora. Ela é também uma opção por buscar compreender as emergências que 

virão com a pesquisa, não como produtos acabados, resultados ou conclusões 

herméticas, mas como processos inacabados, os quais são sabidamente parciais, 
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recortes de um todo maior. Entendo, por isso, a coerência existente entre a 

abordagem escolhida e a epistemologia que me conduz como pesquisadora e que 

aqui se apresenta como referencial teórico. 

 

2.2 A escolha da abordagem  

Dentre as abordagens qualitativas existentes, optei pela Hermenêutico-

Fenomenológica Complexa (AHFC) proposta por Freire (2010, 2012, 2017) para traçar 

meu percurso de construção de conhecimento como pesquisadora. Por optar pela 

interpretação de textos escritos que descrevem experiências humanas e por 

compreender que essa interpretação é somente uma das possibilidades trazidas pela 

experiência vivida, acredito que a abordagem se mostre adequada. Como 

pesquisadora hermenêutico-fenomenológica complexa, interesso-me pelo:  

significado de uma experiência – particularmente de uma experiência de vida 
– que para van Manen (1990), constitui-se no ponto de partida e no destino 
final de uma investigação que se paute em tal orientação metodológica 
(FREIRE, 2012, p. 183). 

 

 Por isso, entendo que “o fenômeno é considerado o ponto de partida e o ponto 

de chegada” (informação verbal)24. É, nesse sentido, também, que Santos (2012, p. 

161) explicita que “se o ponto de partida é o texto, o ponto de chegada, continua sendo 

a intencionalidade que subjaz ao texto”. Portanto, é por meio do e no texto que 

desvendamos o sentido mais profundo de um fenômeno vivido, ou seja, de uma 

experiência de vida. 

 Evidencio a partir daqui a importância do texto para a pesquisa na AHFC. Ele 

é o instrumento que permite compreender o que foi expressado em sua 

intencionalidade, sendo, por isso, o ponto de partida e o de chegada, ao mesmo 

tempo; é dele que emerge a essência, e é ela que o constitui. Essa abordagem 

considera que: 

                                                           
24 Essa frase foi dita pela professora Maximina Freire, ao citar van Manen (1990), durante a reunião do Grupo de 
pesquisa, o GPeAHFC, em 15.09.2017. 
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[...] a textualização de experiências (ou o registro escrito de manifestações 
de um fenômeno da experiência humana) permite o desenvolvimento de uma 
atividade investigativa mediada que não apenas captura experiências vividas, 
mas que pode também levar pesquisador e pesquisado(s) a retomá-las, na 
sua versão mais original, inúmeras vezes, e refletir sobre elas, chegando, 
potencialmente, a outras interpretações e reinterpretações (FREIRE, 2010, 
p.21). 

 

Assim, a abordagem parte da textualização, ou seja, de registros que devem 

ser escritos. Essa forma de registro permite que o fenômeno possa ser revisitado 

quantas vezes forem necessárias visando à sua interpretação. Por isso, todo o texto 

com o qual a abordagem trabalha é um texto escrito. Ao compartilhar reflexões a 

respeito da importância dos textos para a abordagem, Freire afirma que “[a] fala não 

permite um distanciamento. Ao fixá-la na escrita, o distanciamento é possível” 

(informação verbal)25. Dessa forma, a fala se perde, mas por meio desse 

distanciamento trazido pelo texto escrito, é possível retornar ao evento da forma como 

ele ocorreu. Além disso, como propõe Ricoeur (2013, p. 68): 

[...] compreender é compreender-se diante do texto. Não se trata de impor ao 
texto sua própria capacidade finita de compreender, mas de expor-se ao texto 
e receber dele um si mais amplo, que seria a proposição da existência 
respondendo, da maneira mais apropriada possível, à proposição de mundo.  

 

Assim, a interpretação é um processo que perpassa os mundos do texto e de 

seu autor, e de quem o está interpretando. É nesse cenário que se dá a incompletude 

interpretativa, uma vez que a interpretação dependerá da fusão desses dois mundos.  

A pesquisa hermenêutico-fenomenológica complexa é um processo circular de 

interpretação que reconhece tanto as limitações trazidas pela pesquisa científica, 

quanto a grandeza de um olhar interpretativo como esse. Faz-se importante, ainda, 

entender o caminho percorrido pela autora dessa proposta até a articulação das duas 

correntes filosóficas que constituem a abordagem. As próximas seções são dedicadas 

a isso.  

                                                           
25 Essa frase foi dita pela professora Maximina Freire, ao citar van Manen (1990), durante a reunião do Grupo de 
pesquisa, o GPeAHFC, em 15.09.2017.  
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2.1.1 Uma articulação metodológico-complexa26 
 

No percurso de construção da abordagem proposta por Freire (2010, 2012, 

2017), a autora encontra suporte em van Manen (1990), o qual trouxe as duas linhas 

filosóficas, hermenêutica e fenomenologia, para o campo metodológico. Antes dele, 

outros filósofos também se dedicaram aos estudos de natureza hermenêutica e/ou 

fenomenológica, como Heidegger, Ricoeur, Gadamer, entre outros; porém, tais 

autores não contemplam essa associação como base metodológica de pesquisa. 

  Para situar o questionamento fenomenológico, Freire (2010, 2012, 2017) 

compreende que devemos partir de uma pergunta que busca o sentido de um 

fenômeno, o significado mais profundo de uma experiência vivida, de um ponto de 

vista retrospectivo e descritivo. Uma das correntes escolhidas para o percurso de sua 

abordagem, a fenomenologia, se adequa ao estudo dos fenômenos da experiência 

humana que aqui serão interpretados pois, primordialmente, procura “um 

entendimento mais profundo das experiências cotidianas, preocupando-se com a 

forma como são imediatamente percebidas...” (FREIRE, 2012, p. 184-185). A 

preocupação da autora é buscar a essência do fenômeno observado. Heidegger 

(2005, p. 57) considera que:  

[...] a palavra fenomenologia exprime uma máxima que se pode formular na 
expressão ‘as coisas em si mesmas!’ – por oposição às coisas soltas no ar, 
às descobertas acidentais, à admissão de conceitos só aparentemente 
verificados [...].  

 

Seria, portanto, uma ciência que busca o significado de um fenômeno em sua 

profundidade, partindo da fusão do fenômeno em si e de seu sentido, não somente de 

sua aparência.  

Observo, a partir de tais definições, que a fenomenologia busca a essência, o 

sentido mais profundo de um fenômeno. Ainda, para Heidegger (2005, p. 61), 

                                                           
26 Esse título tem por objetivo enfatizar o caminho percorrido por Freire (2010, 2012, 2017) na articulação da 
abordagem metodológica hermenêutico-fenomenológica com a epistemologia da complexidade. 
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fenômeno é “a totalidade de tudo o que é”, “o que se mostra em si mesmo” (ibidem, 

p.58). É, por isso, o que se percebe de uma experiência (aparência), entrelaçada à 

sua essência em uma mesma manifestação. Ideias presumivelmente antagônicas, 

como aparência e essência, aqui se mostram intricadas.  

Em relação à segunda corrente filosófica que embasa a AHFC, uma das 

reflexões a respeito da palavra hermenêutica é que sua origem vem do grego 

hermeneuein e se remete ao deus-mensageiro Hermes, estando seu sentido 

relacionado à função anunciadora desse deus, a de dizer, exprimir. Palmer (1969, p. 

23) explica que: 

[...] é significativo que Hermes se associe a uma função de transmutação — 
transformar tudo aquilo que ultrapassa a compreensão humana em algo que 
essa inteligência consiga compreender. [...] Os Gregos atribuíam a Hermes a 
descoberta da linguagem e da escrita — as ferramentas que a compreensão 
humana utiliza para chegar ao significado das coisas e para o transmitir aos 
outros.  

 

A partir dessa consideração, observo a importância da linguagem para a 

compreensão dos fenômenos sob o ponto de vista da hermenêutica, sobretudo a 

linguagem registrada em forma de textos escritos. A escrita é uma das ferramentas 

que nos permite compreender o significado das coisas mesmas.  

Ainda, considerando a função de Hermes apresentada, podemos afirmar que a 

hermenêutica, por sua etimologia, se relaciona à tarefa de transformar o 

incompreensível em compreensível ou, em outras palavras, é ela que nos dá a 

interpretação que nos trará a compreensão do fenômeno vivido, essencialmente por 

meio da compreensão de textos descritivos desse fenômeno. É, portanto, “a arte de 

compreender, decorrente do nosso modo de estar no mundo”, cujo problema central 

é “a interpretação, a produção de sentido e a impossibilidade de separar o sujeito do 

mundo objetivado, procurando tornar algo compreensível ...” (FREIRE, 2012, p. 185). 

O objetivo da abordagem é, portanto, chegar à essência do fenômeno que terá por 

meio principal, sua descrição e interpretação. Cabe ressaltar que a essência é sempre 

parcial, pois não é possível abranger todas as experiências de um mesmo fenômeno.   
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A proposta de unir as duas correntes filosóficas nos traz o entendimento de que 

as duas linhas são complementares e articuláveis, uma vez que tanto a descrição 

quanto a interpretação dos fenômenos têm igual importância para a pesquisa 

envolvendo seres humanos. Freire (2017, p.175) esclarece, ainda, a intenção por trás 

de sua opção pela hifenização ao unir ambos os termos, bem como a naturalização 

do uso do termo. Para a autora é na denominação que “está implícita a intenção de, 

com igual ênfase, descrever fenomenologicamente e interpretar hermeneuticamente, 

um fenômeno da experiência humana”. O caminho percorrido pela autora, portanto, 

perpassa a compreensão de fenomenologia e hermenêutica, bem como a 

necessidade de uma abordagem metodológica mais abrangente envolvendo 

igualmente as duas correntes filosóficas.  

A AHFC se realiza por meio de três procedimentos: textualização, tematização 

e ciclo de validação. Além da hifenização que traz a articulação dos dois termos 

citados anteriormente e visa ao equilíbrio entre eles, há uma segunda contribuição 

para a abordagem trazida por Freire (2010, 2012, 2017), que é a proposta de “dois 

movimentos contínuos e complementares: refinamento e ressignificação” etapas que, 

de acordo com ela:  

[...] permitem que o pesquisador [...] evidencie unidades menores, refinando 
seu significado e ressignificando-o, na procura de um termo – um substantivo 
– que melhor o traduza” (FREIRE, 2017, p. 175) 

 

 Esse substantivo, na abordagem em questão, é chamado de tema, e o 

processo é a tematização. Ao buscarmos o tema, estamos buscando a menor unidade 

semântica que condensa a essência do fenômeno vivido. Os temas são o que van 

Manen, em sua proposta interpretativa (1990, p. 79) chama de “estruturas de 

experiência”, e por isso, analisar27 um fenômeno é uma tentativa de determinar quais 

são as “estruturas experienciais” que formam tal experiência. Para o autor, no entanto, 

esses temas podem ser expressados por frases. Aqui identificamos uma característica 

da amplitude da abordagem proposta por meio da AHF: ao buscar uma unidade 

                                                           
27  A palavra analisar é utilizada por van Manen em seu texto (“analyze”) e por isso foi mantida. No entanto, 
pesquisadores da AHFC optam pela palavra interpretar, uma vez que sua conotação traz um sentido mais 
qualitativo e menos fragmentador em relação aos registros textuais.  
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semântica menor, ela aprofunda o “mergulho interpretativo” (FREIRE, 2012) 

característico do processo proposto por essa abordagem.  

O mecanismo de validação proposto pela AHFC é o ciclo de validação que 

sugere um movimento contínuo entre os textos produzidos pelos participantes e os 

temas emergentes deles, na visão do pesquisador. Nesse sentido, a abordagem de 

Freire já está articulada às características da complexidade. Os percursos de 

refinamento e ressignificação dão ao intérprete uma ferramenta essencial no 

movimento de busca do tema, e deixam emergir mais uma característica trazida pela 

Complexidade, a recursividade. Exponho a seguir o quadro proposto por Freire (2007), 

que ilustra o processo de tematização: 

 

Quadro 1: Rotinas de Organização e interpretação (Freire, 2007) 

 

Tendo por base o quadro acima, o pesquisador agaéfico28 complexo encontra 

suporte metodológico para a busca do tema. Tanto refinamento quanto ressignificação 

                                                           
28 Agaéfico complexo é a auto-titulação assumida pelos membros do grupo de pesquisa, a partir da sigla AHFC.   
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são movimentos que contribuem para o ciclo de validação do processo hermenêutico-

fenomenológico complexo, o qual deve garantir que as doses de objetividade e 

subjetividade sejam equilibradas, bem como assegurar a todo momento, que o 

substantivo encontrado não se distancie, em seu significado, do que o participante da 

pesquisa efetivamente expressou por meio de seu texto. 

É importante destacar que a pergunta de pesquisa deve nortear todo o 

processo exposto pelo quadro proposto. Ela é responsável por garantir que o 

pesquisador não perca o foco de sua investigação. Por isso, já nas primeiras unidades 

de significado, deve-se buscar o que de fato responde à essa pergunta. Os temas são 

as estrelas de uma galáxia maior, que é a experiência vivida. As estrelas carregam a 

galáxia, da mesma forma que a galáxia carrega as estrelas. Nesse sentido, a 

abordagem é também hologramática e, por isso, complexa.  

 

 

2.1.2  Uma articulação complexo-metodológica 
 

A abordagem hermenêutico-fenomenológica complexa, ou AHFC, compreende 

que toda descrição e interpretação de um fenômeno vivido é apenas uma de suas 

infinitas possibilidades. Por isso, a essência de um fenômeno, indicada pelos temas 

emergentes, é parcial e provisória. Kahlmeyer-Mertens (2017, p. 113), ao recorrer à 

hermenêutica do filósofo Gadamer (1979) na obra Verdade e método, explica que “a 

compreensão de um texto escrito aconteceria como produto homogêneo da fusão do 

horizonte do leitor com o presumido horizonte do texto”. Para Gadamer, horizonte é o 

que medeia o todo e as partes em um projeto compreensivo; assim, a interpretação 

perpassa a subjetividade do leitor e a intenção do autor do texto, em um processo 

não-linear, mas difuso. Nesse sentido, todo texto é construído e nunca está completo, 

e da mesma forma, todo fenômeno que passar por meu olhar, por meu horizonte, 

revelará apenas uma das possibilidades de compreensão que o mesmo fenômeno 

pode ter, sendo incompleto, parcial e provisório.  
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Nesse sentido, é interessante observar a metáfora trazida pelo fenomenólogo 

Merleau-Ponty (1968, p. 12 apud Josgrilberg, 2015, p. 342): “O sentido de uma coisa 

percebida não está isolado da constelação em que aparece”. A coisa percebida a que 

o autor se refere é a descrição da vivência do fenômeno, por meio da qual busca-se 

interpretar seu sentido que, por sua vez, se constitui a partir da experiência vivida. 

Ainda de acordo com Josgrilberg (2015, p. 342), a compreensão do fenômeno vivido 

“inclui a amplitude da experiência cultural e histórica (...) e permite a expressão através 

da linguagem”. Dessa forma, percebemos que a subjetividade está presente desde a 

descrição da experiência vivida, que traz toda sua construção por meio do olhar do 

participante que a descreve e de sua escolha lexical.  

Aqui, estabelece-se também uma conexão com o que nos traz Morin (2001, p. 

57) ao tratar do princípio hologramático da complexidade, “todo ser humano, tal como 

o ponto de um holograma, constitui e traz em si o cosmo”. O tema encontrado na 

interpretação é, portanto, uma parte do todo e o carrega em sua essência, como um 

holograma, ou seja, os fenômenos são sempre recortes de um sistema maior. Isso 

torna impossível registrar ou interpretar todas as suas experiências. Assim, e por isso, 

a complexidade permeia a AHFC.  

Essa possibilidade de articulação entre a AHF e a complexidade, contribui com 

o enriquecimento da abordagem, à medida em que permite a expansão do olhar do 

pesquisador. É o entendimento de que ambas as propostas se inter-relacionam e 

apresentam semelhanças evidentes. Por compreender essa fusão entre as propostas, 

os pesquisadores da AHF utilizam o termo AHFC, ou abordagem hermenêutico-

fenomenológica complexa para fundamentar seus estudos e pesquisas.   

Moraes (2008, p. 103) observa que há uma impossibilidade de se separar o 

pesquisador de seu objeto de pesquisa. Para a autora: 

[...] ambos, energética e informacionalmente, estão co-implicados. O 
pesquisador é parte do todo que ele pretende explicar, pois na Complexidade 
não existe dicotomia entre o sujeito e sua realidade.  

 

Esse é um dos aspectos que demonstram que a abordagem Hermenêutico-

Fenomenológica se articula à complexidade. A proposta de Freire já reconhece sua 
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inegável presença, a qual lhe agrega um caráter mais expansivo, articulatório e 

sistêmico. A AHF, que já tinha um viés voltado para a experiência humana, passa a 

ser AHFC e ganha a possibilidade de ter sua perspectiva expandida, agregada à 

complexidade, que é inerente à própria vida e, portanto, reconhecidamente, inerente 

à abordagem.   

Ao partirmos dessa perspectiva de articulação entre ambas, a abordagem 

hermenêutico-fenomenológica e a complexidade, e ao compreendermos que o 

caminho da abordagem se amplia, podemos enxergar pesquisador e objeto de 

pesquisa transformados. Uma das questões encontradas, entretanto, está relacionada 

à ao rigor metodológico. Essa questão permeia também outras abordagens 

qualitativas de pesquisa, sobretudo devido ao seu caráter menos, ou não-

quantificador. Faz-se necessário compreender, no entanto, o que é o rigor para a 

complexidade. No universo complexo, ele nada tem a ver com formalização, 

quantificação, padronização. Diante de fenômenos complexos, rigor se desenha como 

um modo de narrar o fenômeno que se configura por sua mutabilidade. Quanto mais 

a interpretação dialoga com as mutações, mais rigorosa ela será. Por isso, é essencial 

que haja sensibilidade para lidar com a imprevisibilidade, sendo o pesquisador 

desafiado a se aproximar ainda mais do fenômeno e a compreender que o ponto real 

desse tipo de pesquisa não é o objeto puro, mas o objeto visto (ALMEIDA, 2016, 

informação verbal)29. Nessa perspectiva, a parcialidade não precisa ser entendida 

como um aspecto negativo, mas como uma característica inerente a uma abordagem 

que considera os dados como elementos construídos e construíveis, estando essa 

construção inter-relacionada ao local de onde o objeto é visto. Além disso, considerar 

a mutabilidade da pesquisa exige do pesquisador uma postura mais plena do ponto 

de vista humano. Lidar com a incerteza demanda observar o objeto pesquisado não 

por um ângulo somente, mas por vários ângulos possíveis. Demanda, ainda, uma 

postura de humildade, que torna possível o reconhecimento de falibilidade. Todas 

essas características podem já fazer parte do pesquisador desde o início de sua 

                                                           
29 Essas reflexões foram trazidas pela professora Dra. Maria da Conceição de Almeida, durante sua participação 
intitulada “Métodos Complexos e Desafios de Pesquisa” no evento promovido pelo Grupo de Pesquisa em 
Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica e Complexidade (GPeAHFC), ocorrido na Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo – PUCSP em 18.11.16.   
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pesquisa, mas podem também ser vistas como percurso de pesquisa, e nesse sentido, 

o pesquisador está também em construção, em transformação.  

Essa é uma das grandes contribuições à pesquisa pela AHFC; ela não é 

somente uma pesquisa social, que vise contribuir com o âmbito acadêmico, mas 

também individual, ampliando, expandindo e transformando o universo do 

pesquisador e dos participantes da pesquisa. Observo, a partir dos aspectos expostos 

que, por envolver seres humanos e fenômenos dos quais eles são protagonistas, 

minha pesquisa não encontraria abordagem mais adequada.  

 

 

2.3  Contexto da pesquisa 

Durante o percurso de pesquisa, deparei-me com o questionamento a respeito 

de sua relevância, devido ao seu contexto pois, ao observar outros contextos 

educacionais, a abrangência desta me pareceu menor. Escolas de idiomas têm uma 

quantidade de participantes menor em relação a outras instituições de ensino. No 

entanto, a abordagem com a qual escolhi trabalhar, por tratar de experiências de vida, 

acaba por ser absolutamente inclusiva e democrática nesse sentido. Não há, portanto, 

experiências vividas que sejam mais ou menos significativas que outras. Elas são 

somente diferentes, diversas. Cada uma traz em si uma essência que faz parte da 

existência humana. A AHFC me parece capaz de abarcar a diversidade humana de 

maneira equânime.  

Morin (1999) propõe uma reforma do pensamento como sendo uma alternativa 

à crise humana que vivemos. O autor não esclarece como ou onde essa reforma 

deveria começar, mas, em algumas de suas obras, se mostra mais propenso a 

acreditar que seu início deveria ser nas escolas primárias. Ao mesmo tempo, defende 

que, para o caso dos formadores, eles devam se autoformar. Entendo que a reforma 

deva começar ou acontecer de forma sistêmica, em todas as esferas sociais e ao 

mesmo tempo. Pensar em quem deveria começar a reforma acabará em um jogo de 

fuga de responsabilidade em relação à mudança. Por isso, o contexto de escolas de 
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idiomas é um ambiente em que essa reforma deva ocorrer também, com a mesma 

importância de quaisquer outros ambientes de ensino-aprendizagem. A AHFC me 

auxilia, assim, a enxergar a relevância de minha pesquisa, uma vez que alternativas 

ao paradigma newtoniano-cartesiano devam ser pensadas e praticadas em todas e 

quaisquer esferas sociais. 

 

 

2.3.1 Ambiente 

Por ser uma pesquisa voltada ao ensino-aprendizagem de língua inglesa, o 

ambiente escolhido para tal, foi uma escola de idiomas localizada na cidade de Santo 

André, no ABC Paulista. Essa escola não pertence a nenhuma rede de franquias e os 

professores têm liberdade para planejar e lecionar. Há a sugestão de um material, 

composto por livro didático, caderno de exercícios e material de áudio, mas o 

professor tem autonomia para trabalhar com ou sem o material ou escolher outros 

materiais que se adequem aos seus objetivos. Os alunos, portanto, já estão 

habituados às aulas não fundamentadas no livro didático, bem como às que o têm 

como base. 

 

2.3.2 Participantes  

Os participantes desta pesquisa são sete adultos, entre 21 e 38 anos, cujas 

identidades foram preservadas. Todos os procedimentos de ética foram cumpridos de 

acordo com as exigências da Comitê de Ética30. O consentimento dos participantes 

está expresso no TCLE (termo de consentimento livre esclarecido), o qual foi assinado 

por todos.   

As turmas às quais as aulas foram ministradas são compostas de três a cinco 

alunos, e a professora que aplicou as aulas leciona há dezoito anos. Sua formação 

acadêmica é na área de Comércio Exterior e Pedagogia.  

                                                           
30  Pesquisa aprovada pelo comitê de ética, na Plataforma Brasil sob o CAAE: 66715317.9.0000.5482 
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A seguir, encontra-se um quadro, no qual nomeio os participantes, apresento 

seu nível de proficiência na língua inglesa, e os assuntos das aulas, tradicional e 

complexa. Para a mensuração do nível de conhecimento do idioma, utilizei o quadro 

comum europeu (CEF)31. As situações de aprendizagem propostas para esta 

pesquisa foram feitas com duas turmas de níveis diferentes. Nas aulas tradicionais, 

os livros didáticos não são os mesmos e, por isso, as atividades também não são as 

mesmas. A mesma aula complexa, no entanto, pôde ser ministrada para as duas 

turmas. Os assuntos das aulas são semelhantes; todas têm como tema central o meio 

ambiente e seus possíveis desdobramentos. Para ilustrar esses aspectos, apresento 

o quadro a seguir: 

 

 

Quadro 2:  Participantes, níveis e materiais utilizados 

 

                                                           
31  O CEF (Common European Framework) ou quadro comum europeu é o sistema mais utilizado pelas editoras 
de materiais para mensurar o conhecimento de língua de cada estudante. Os níveis variam de A1 a C2.  
32 Os nomes reais dos participantes foram preservados.   

Nome32 do 

participante 

Nível de 

proficiência/ 

Grupo 

Livros didáticos utilizados nas 

aulas tradicionais 

Atividades utilizadas nas aulas 

complexas, baseadas no DEC 

Diana  

 

TURMA 

B1 

Interchange Fourth Edition III Should we rethink plastic?  

Eduardo Interchange Fourth Edition III Should we rethink plastic?  

Isadora Interchange Fourth Edition III Should we rethink plastic?  

Tomas Interchange Fourth Edition III Should we rethink plastic?  

Danilo  

TURMA 

B2 

Viewpoint I Should we rethink plastic?  

From refrigerator to landfill 

Gabriel Viewpoint I Should we rethink plastic? 

 From refrigerator to landfill   

Marisa Viewpoint I Should we rethink plastic?  

From refrigerator to landfill 
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Apresento (Quadro 2), nas duas primeiras colunas, os participantes da 

pesquisa e as turmas das quais fazem parte. Todos os participantes do grupo B1 

estudam juntos há, pelo menos, dois anos. Diana e Eduardo são um casal, ambos 

advogados, e trabalham em escritórios. Seus objetivos de aprendizagem se 

relacionam a viagens e ao seu desenvolvimento pessoal. Para eles, estudar inglês é 

uma opção prazerosa. Tomas trabalha como analista de T.I. e Isadora é contadora, 

ambos em grandes corporações. Tomas e Isadora estudam inglês para alcançarem 

objetivos profissionais.  

Os participantes do grupo B2 estudam inglês juntos há, aproximadamente, três 

anos. Danilo é designer, trabalha como free lancer, e utiliza seu conhecimento de 

língua inglesa tanto em sua vida pessoal, quanto em sua vida profissional. Gabriel é 

guia turístico, trabalha em uma agência de turismo e utiliza a língua inglesa 

diariamente; seus objetivos de aprendizagem se relacionam a sua vida profissional. 

Marisa é biomédica, trabalha em uma multinacional do setor farmacêutico e estuda 

inglês, primordialmente, por objetivos profissionais.   

Em relação às aulas das quais participaram, os critérios de planejamento foram:  

para as aulas tradicionais, a utilização de atividades dos livros didáticos, os quais já 

são utilizados regularmente nas aulas, selecionados de acordo com os níveis de 

proficiência de cada turma; para as aulas complexas, as propostas embasadas no 

DEC (Should we rethink plastic? e From refrigerator to landfill), as quais foram 

selecionadas na etapa de preparação. No entanto, durante a execução, a professora 

optou por utilizar somente uma delas na aula do grupo B1, e duas delas na do grupo 

B2. As atividades propostas pelos livros didáticos foram seguidas de forma 

sequencial, de acordo com as orientações do livro do professor.  

 

 

2.4  Instrumentos e procedimentos de registro e interpretação  

Diferentemente das nomenclaturas utilizadas pelas pesquisas quantitativas (e 

por outras pesquisas qualitativas), a AHFC não propõe uma coleta de textos, mas a 
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produção de registros textuais. Nessa perspectiva, o dado a ser pesquisado é 

construído, e por isso, não pode ser coletado (ALMEIDA, 2016, informação verbal)33.  

Para o registro dos textos desta pesquisa, foi utilizado o relato, contendo a 

seguinte proposta: Descreva detalhadamente esta aula. O que você aprendeu? O que 

foi feito? De que forma? O instrumento solicitava a produção te textos escritos. Foram 

registrados, no total, quatorze textos, sendo dois de cada participante, um a respeito 

da aula tradicional e o outro a respeito da aula complexa. Esses textos foram 

inicialmente manuscritos e em seguida, digitados.  

Os registros escritos para esta pesquisa foram reunidos em dois momentos, 

ambos ocorridos em janeiro de 2017. Cada um desses momentos foi dividido em 

outros dois momentos, subsequentes às aulas propostas, nos quais pediu-se que os 

alunos descrevessem a aula da qual haviam acabado de participar. Dessa forma, 

foram reunidos textos sobre quatro aulas diferentes, duas complexas e duas 

tradicionais. A proposta de ter dois textos do mesmo participante sobre dois tipos de 

aula diferentes visou ao contraste dos dois fenômenos, a partir das reflexões sobre as 

emergências da vivência deles em cada um dos suportes teóricos escolhidos para 

embasar as aulas.  

Os instrumentos focais desta pesquisa, ambos textualizados e tematizados, 

foram o relato e a entrevista oral. No entanto, no momento dos primeiros textuais do 

grupo B1, não considerei a possibilidade da entrevista oral, pois acreditei que os 

relatos seriam suficientes. A ideia surgiu no segundo momento, quando reuni os textos 

do grupo B2. O participante Gabriel já havia ido embora, mas considerei relevantes as 

observações feitas oralmente por Marisa e Daniel, em resposta a minha pergunta: 

Como foram as aulas de hoje? Portanto, decidi textualizar e tematizar tais respostas. 

Reconheço, no entanto, que entrevistar todos os participantes teria enriquecido ainda 

mais minha pesquisa.  

                                                           
33 Essa reflexão foi trazida pela professora Dra. Maria da Conceição de Almeida, durante sua participação 
intitulada “Métodos Complexos e Desafios de Pesquisa” no evento promovido pelo Grupo de Pesquisa  em 
Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica e Complexidade (GPeAHFC), ocorrido na Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo – PUCSP em 18.11.16 
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Além dos instrumentos focais, houve a utilização do suporte de entrevistas orais 

com a professora que lecionou as aulas a respeito de seu planejamento, as quais 

foram redigidas. Houve também a filmagem das aulas, as quais foram transcritas, a 

fim de conferir maior objetividade à interpretação. Optei por apresentar alguns de seus 

trechos no capítulo da interpretação. Enfatizo, no entanto, que tais transcrições não 

foram tematizadas. 

 

 

2.4.1 Instrumentos de interpretação de textos 

O pesquisador agaéfico complexo trabalha com registros que trazem a 

essência de sua pesquisa: os textos escritos. O movimento de construção-descrição-

interpretação dos textos é sistêmico, não-linear, objetivo e subjetivo ao mesmo tempo. 

A fenomenologia captura o fenômeno como ele é, trazendo a materialização dos fatos 

pois, quando as significações se transformam em texto, as palavras se tornam 

perenes, se materializam. Os textos registram as coisas mesmas e o pesquisador não 

vai em busca daquilo que se diz, mas daquilo o que de fato é34. Santos (2012, p. 160) 

recorre a Gadamer (1996, p.246) para refletir sobre a interpretação e nos mostra que, 

por meio dela, se consegue “compreender um autor melhor do que ele mesmo se 

compreendeu”.   

Em busca dessa compreensão, recorri aos instrumentos de suporte, após a 

leitura dos textos, com a pergunta de pesquisa em mãos, buscando detalhes das 

experiências vividas. A seguir, exemplifico os movimentos que percorri na busca de 

alguns dos temas de um dos dois fenômenos que interpretei, tendo por base o quadro 

de Freire (2007):  

 

 

 

                                                           
34 Essas reflexões são fruto das discussões do GPeAHF ocorridas no dia 01.09.17 
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Pergunta de pesquisa: qual a natureza de uma aula tradicional, da qual o livro didático é 

a espinha-dorsal, na visão dos alunos? 

Textualização e 

primeiras 

unidades de 

significado 

TEMATIZAÇÃO e REFINAMENTO 

Unidades de 

significado e 

refinamento 

Refinamento e 

ressignificação 

Ressignificação Temas e 

subtemas 

Aprendemos e 
exercitamos 
diferentes maneiras 
de dizer a mesma 
coisa, utilizando a 
voz passiva.  

Aprender 
 
exercitar 
dizer  
utilizar a voz 
passiva  

Aprendizagem 
 

Exercício de 
uso da Voz Passiva 

Aprendizagem  

 
Exercício Oral de 
gramática – 
repetição 

Aprendizagem 

Exercício – 
gramática 

Repetição 

Aprendemos 
vocabulário e passar 
frases para o modo 
passivo, utilizando 
métodos present 
continuous e 
present perfect.  

Aprender 
vocabulário e 
passar frases 
para a voz 
passiva – utilizar 
present 
continuous e 
presente perfect 

Aprendizagem de 
vocabulário  
Frases – voz 
passiva – uso de 
tempos verbais 

 

Aprendizagem  
vocabulário 
 

Uso de Gramática 
em exercícios 

Aprendizagem – 
vocabulário 

 

Exercício – 
gramática 

Aprendi alguns 
vocabulários novos 
como harm, 
threaten 
(uso/significado) 
assim como as 
diferenças de 
tempos verbais de 
voz passiva: 
utilizando present 
continuous e 
present perfect. 

Aprender 
vocabulário novo 
e tempos verbais 
na voz passiva no 
presente 
continuous e 
presente perfect  

Aprendizagem de 
vocabulário e 
tempos verbais e 
voz passiva  

Uso de tempos 
verbais 

 Aprendizagem 
Uso de vocabulário  

Gramática 

 
Uso de gramática 
 

Aprendizagem – 
vocabulário 

 

Gramática 

    Aprendizagem – 
vocabulário 

Gramática – 
exercícios  

 

Quadro 3: Aplicação das Rotinas de Interpretação 
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As setas demonstradas no quadro acima enfatizam o movimento de 

recursividade na busca pelos temas e subtemas, bem como o movimento circular 

exigido pelo ciclo de validação. Como é possível observar, as últimas unidades de 

significado representam a essência dos entrecruzamentos das unidades de 

significado anteriores, provenientes de todos os textos, em movimentos horizontais, 

verticais, diagonais e circulares em todos os sentidos. Portanto, os temas que dão 

significado ao fenômeno observado, à aula em questão, são: Aprendizagem e 

Gramática e os subtemas são, respectivamente, vocabulário e exercícios. O que isto 

nos diz sobre o fenômeno? Os temas e subtemas são como a parte de um todo (o 

texto) e se apresentam como um holograma do fenômeno vivido. De acordo com 

Freire (2012, p. 192), o tema é expresso por um substantivo, advindo do processo de 

refinamento e ressignificação e revela “como se constitui e o que está envolvido na 

experiência interpretada, fornecendo, em última instância, sua estrutura, sua 

essência”. Cada substantivo carrega consigo o todo, o sentido da experiência vivida. 

A essência do fenômeno vivência em aula de língua inglesa tradicional, na perspectiva 

dos alunos pode ser representada por Aprendizagem de vocabulário e exercícios de 

Gramática.  

É importante observar que, nos excertos exemplificados no quadro 

apresentado, a palavra gramática não foi dita pelos participantes, mas foi possível 

chegar a ela, buscando a essência do que foi de fato dito e tendo sua confirmação 

feita a partir dos movimentos recursivos de refinamento e ressignificação. Quando os 

participantes relatam que fizeram exercícios, ou praticaram determinados tempos 

verbais, eles estão se referindo aos exercícios escritos de gramática propostos 

durante a aula. O “mergulho interpretativo” (FREIRE, 2012) e semântico nos permite 

compreender a emergência desse substantivo e, por isso, é crucial considerar o 

fenômeno pesquisado e a complementaridade dos outros instrumentos de registro, 

como o planejamento da aula e suas filmagens. Eles são relevantes para essa 

emergência semântica, uma vez que estão intrinsicamente relacionados à experiência 

vivida. Por isso, é essencial articular todos os registros da pesquisa, na busca dos 

temas.  



                                  68 
 

Como exposto por meio dos procedimentos de tematização, a pergunta de 

pesquisa deve nortear todo o processo interpretativo. É crucial que ela esteja evidente 

para o pesquisador, pois é ela a responsável por mantê-lo consciente do caráter 

objetivo da pesquisa. Ao mesmo tempo, a subjetividade vai se articulando por meio 

das escolhas lexicais. Freire (2012, p. 183) destaca que o pesquisador que opta por 

esta abordagem “interessa-se, especialmente, pelo significado de uma experiência – 

particularmente de uma experiência de vida (...)”. O que a autora propõe com os temas 

e/ou subtemas encontrados a partir da tematização e do ciclo de validação é o sentido 

essencial do texto que está sendo interpretado, ou seja, a essência de uma 

experiência de vida, do fenômeno vivido. Segundo Freire (2010, 2012), os temas são 

sempre substantivos e ilustram os significados que nos ajudarão a construir a 

essência do fenômeno em foco. A opção pelo substantivo é, ao mesmo tempo uma 

escolha objetiva e subjetiva. Objetiva, pois substantivos são as unidades lexicais que 

descrevem o mundo ao nosso redor, sem o caráter de adjetivação, e subjetiva, pois 

perpassa o olhar do pesquisador, que traz sua história de vida e suas adjetivações 

próprias que se evidenciam na escolha do substantivo.  

  Conforme exposto no exemplo anterior, os temas encontrados não são 

necessariamente as palavras utilizadas pelos participantes da pesquisa, por isso, todo 

tema encontrado é também uma escolha lexical do pesquisador, dentre as opções 

que perpassaram o processo de construção de sentidos, trazendo consigo, o caráter 

subjetivo de seu olhar. Considerando a noção de horizonte de Gadamer, retomada 

por Kahlmeyer-Mertens (2017, p. 109), compreender é “o voltar-se ao que se 

apresenta, buscando tomá-lo desde nosso horizonte mesmo, isto é, desde os 

preconceitos do nosso horizonte atual”.  Ou seja, o “horizonte”, o mediador entre a 

parte e o todo, está presente na interpretação dos textos e, da mesma forma, na 

escolha lexical do tema que descreverá a essência do fenômeno. Também por isso, 

toda interpretação de um mesmo fenômeno é parcial e inacabada, pois parte do ponto 

de vista do olhar de quem interpreta.  

O movimento de interpretação explicitado pelo quadro e sua circularidade, 

aliado às lentes do pesquisador que leem as lentes dos participantes da pesquisa, é 

o que Freire (2012), metaforicamente, denomina “mergulho interpretativo. Esse 
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mergulho só é possível graças à textualização do fenômeno, pois é ela que permite o 

retorno à descrição do fenômeno diversas vezes, sob diversas perspectivas.  
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Capítulo 3 – Autofagia: o planejamento  
 

O homem planeja, Deus ri.  

Provérbio iídiche  

 

A autofagia é a autodestruição celular pela qual as lagartas passam dentro do 

casulo em seu processo de transformação em borboletas. Ao se autodestruírem, têm 

a possibilidade de se alimentar de suas próprias células que, entre o caos e a ordem, 

se organizam para formar suas antenas, olhos, órgãos, asas. É um processo de 

transformação e movimento que, ao carregar consigo o velho, ao mesmo tempo, 

inova. No caso desta pesquisa, ao planejar uma aula complexa, não se refuta o que é 

tradicional; pelo contrário, ele pode ser articulado ao novo para ser transformado. É 

esse movimento que exponho neste capítulo: na primeira seção apresento as 

definições de aula tradicional e aula complexa nesta pesquisa. Na seção seguinte, 

descrevo a fundamentação e a execução das duas aulas tradicionais. Em seguida, 

faço o mesmo com as aulas complexas. Por fim, apresento reflexões a respeito de 

seus contrastes.   

 

 

3.1 Definição das propostas de aula  
 

Para fins de reflexão a respeito das duas propostas de aprendizagem, faz-se 

importante definir o que considerei como aula tradicional e a partir de qual 

epistemologia desenhei a aula complexa. A primeira partiu da concepção de que o 

livro didático pode ser a espinha-dorsal de uma aula de língua inglesa e esse foi 

utilizado como sendo quem dita as propostas de ensino, sua organização, seu 

conteúdo linguístico e de que forma devem ser aplicados. Tal qual a lagarta, uma aula 

tradicional pode oferecer as células essenciais para a transformação da borboleta. 

Assim sendo, a segunda aula se alimentou de algumas células da aula anterior para 

que algo transformado pudesse emergir, gerando o planejamento de uma aula 
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estruturada sob o viés da complexidade, fundamentada no DEC (Design Educacional 

Complexo), proposto por Freire (2013).  

Coincidentemente, o conteúdo gramatical apresentado pelos dois livros 

didáticos utilizados para as duas turmas nas quais a atividade tradicional foi aplicada 

contemplou a voz passiva, embora o nível de dificuldade e os exercícios fossem 

diferentes, visto que o nível de proficiência de tais turmas também não era o mesmo 

(conforme quadro 2, p. 62). Intencionalmente, o assunto de ambas as unidades, dos 

dois livros didáticos utilizados, relacionava-se ao meio ambiente. Da mesma forma, 

esse foi o assunto escolhido para ser abordado nas duas aulas complexas. Essas 

escolhas se deram a partir da tentativa de se assemelharem os assuntos propostos 

para as duas abordagens de aula, tradicional e complexa, que estão explicitadas nas 

seções e subseções seguintes.  

 

 

3.2 Planejamento da aula tradicional  
 

O eixo que procurei seguir na preparação da aula tradicional tem sua base na 

estrutura da língua e prioriza o ensino de gramática. Ela está fundamentada na ideia 

de que o livro didático é a espinha-dorsal de uma aula de língua inglesa, sendo seu 

embasamento, majoritariamente, advindo da lógica newtoniano-cartesiana, a qual 

considera que, para que se compreenda o todo é preciso conhecer suas partes e que, 

por isso, quantifica, separa e fragmenta o conhecimento.  

Conforme afirma Sousa Santos (2018, p. 27-29), “[e]m primeiro lugar, conhecer 

significa quantificar. O rigor científico afere-se pelo rigor das medições”. O autor (op. 

cit.) considera, ainda, que o conhecimento, nessa perspectiva é “um conhecimento 

causal que aspira à formulação de leis, à luz de regularidade observadas, com vista a 

prever o comportamento futuro dos fenômenos”. No ensino de língua inglesa, essa 

intenção de previsão do futuro apresenta-se na exposição dos conteúdos, sobretudo 

gramaticais que, não raramente, estão selecionados do mais fácil ao mais difícil, 

supondo-se que para compreender o todo, é preciso compreender as partes. Além 
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disso, a sequencialidade dos exercícios presentes nos livros didáticos, os quais 

propõem que determinada ordem seja obedecida, por meio da numeração ou por 

orientação explícita35, reforçam a ideia de que é possível controlar os resultados das 

situações de ensino-aprendizagem, garantindo que o que se ensina será aprendido.  

Os livros didáticos escolhidos propõem tanto práticas estruturais, quanto 

comunicativas mas, ao serem utilizados em uma perspectiva em que são a espinha-

dorsal de uma aula de língua inglesa, se mostram mais estruturais do que 

comunicativos. Essa característica pode ser observada nos exercícios que abordam 

os conteúdos gramaticais propostos nas unidades, por exemplo.   

Ao preparar tais aulas, li, juntamente com a professora que as ministrou, as 

instruções do livro didático selecionado, sem fazer interferências, e sugeri que ela as 

seguisse conforme sua interpretação. Não foi utilizado nenhum material extra que não 

tivesse sido proposto pelo livro e a ordem de exercícios sugerida foi obedecida. O livro 

foi adotado, de certa forma, como sua “arma pedagógica”, conforme a concepção de 

Souza (1997-1998). Esse recorte considera que as aulas tradicionais estão, 

primordialmente, inseridas em um contexto “que prioriza a transmissão de 

conhecimento via livro-didático” (SOUZA, 1997-1998, p. 266). Dessa forma, ele é a 

ferramenta de ensino que pode ser regida pelo professor, mas que muitas vezes 

acaba por regê-lo.  

É importante ressaltar que a definição atribuída às aulas tradicionais nesta 

pesquisa perpassa a fundamentação advinda do paradigma tradicional e está 

articulada às propostas dos livros didáticos utilizados, os quais carregam muitas de 

suas características. Sua aplicação, no entanto, inclui a interpretação da professora, 

que vivencia um contexto que demanda mudanças, e esse contexto afeta suas 

práticas. Da mesma forma, os alunos interferem e afetam também essas práticas, 

fazendo com que não se possa afirmar que sejam puramente tradicionais. São 

denominadas tradicionais, na medida em que mantêm seu caráter majoritariamente 

estruturalista.    

                                                           
35 O livro didático Viewpoint, da Cambridge, apresenta, em sua introdução, a recomendação para que suas 
unidades sejam utilizadas em ordem. Essa ideia será aprofundada na seção seguinte.  
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3.2.1 Aula tradicional para o grupo B1 
 

Para a aula do grupo B1, utilizamos36 o livro Interchange Fourth Edition III, da 

editora Cambridge, o qual indica, em sua contracapa, o nível de proficiência B137. 

Escolhemos a unidade 7, intitulada The world we live in. Há, na introdução do livro do 

professor, uma explicação a respeito do que cada unidade contempla, conforme 

especificado a seguir:   

 

 

Figura 6: Student's Book Overview (CAMBRIDGE, 2013, p. xii) 

 

De todas as propostas oferecidas pelo livro, a aula contemplou somente três - 

Snapshot, Perspectives e Grammar Focus -, conforme a sequência recomendada pelo 

livro do professor. Apresento, nas figuras seguintes, os exercícios propostos pelo 

material do aluno, os quais constam também no material professor, acompanhados 

da explicação e sugestão de uso e aplicação de cada exercício:   

 

                                                           
36 Opto pela conjugação verbal em primeira pessoa do plural para enfatizar que as aulas foram pensadas em 
conjunto, pela professora que ministrou as aulas e por mim.   
37 O nível de proficiência indicado no livro didático é avaliado a partir do Quadro Comum Europeu (Common 
European Framework).   
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Figura 7: Waste not, want not (CAMBRIDGE, 2013, p. 44) 

 

                    

Figura 8: Snapshot (CAMBRIDGE, 2013, p. xii) 

 

A Figura 8 apresenta o exercício38 de warm-up por meio do qual a introdução 

ao assunto é feita: são apresentados dados sobre o desperdício de certos materiais 

nos Estados Unidos. Segundo o livro, as informações são do mundo real e foram 

                                                           
38 Optei por utilizar a palavra exercício a partir de sua tradução literal para a palavra exercise sugerida no livro 
utilizado.   
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retiradas de um site também real, com data anterior ao ano de 2013, data de sua 

edição.   

Na execução da aula, a professora solicitou a leitura em voz alta dos dados 

apresentados no primeiro exercício, elucidando as dúvidas de vocabulário, como por 

exemplo, a palavra diapers. Cada aluno respondeu, então, às perguntas propostas, 

oralmente.  O exercício seguinte apresenta uma campanha política de uma candidata 

ao conselho de uma cidade fictícia: 

 

 

Figura 9: Clean up our city! (CAMBRIDGE, 2013, p. 44) 
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Figura 10: Perspectives (CAMBRIDGE, 2013, xiv) 

 

As figuras 10 e 11 apresentam, respectivamente, o exercício proposto no livro 

do aluno e a instrução dada no livro do professor. O exercício propõe uma prática 

estruturada de listening, a qual se baseia na leitura acompanhada de seu áudio. A 

noção que embasa essa prática é a de aprendizagem por meio da imitação: ao 

ouvirem a pronúncia da palavra escrita, os alunos serão capazes de reproduzi-la. A 

professora, na execução do exercício, seguiu as instruções, sem alterações. Ao 

término dessa prática, elucidou por meio de sinônimos e exemplos, o significado de 

palavras como shelter, potholes e depleted, as quais os alunos desconheciam. Em 

seguida, incentivou a discussão sobre os problemas das cidades de cada aluno, 

conforme orienta a página do professor:  

 

 

Figura 11: Orientação para o professor (CAMBRIDGE, 2013, p. T-44) 
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Por haver apenas quatro alunos no grupo, a professora optou por não dividir os 

alunos em grupos menores, como sugere a página do professor. Assim, todos 

discutiram conjuntamente sobre a questão proposta na figura 10, citando problemas 

como moradores de rua, poluição, entre outros. Por fim, o último exercício proposto 

nessa aula foi o de gramática, o qual apresentou algumas frases do exercício anterior 

para serem reescritas na voz passiva, conforme mostra a figura a seguir: 
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Figura 12: Grammar Focus (CAMBRIDGE, 2013, p. 45) 
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 As instruções dadas ao professor o orientam a se basear no exercício anterior, 

Perspectives, para que os alunos pratiquem a gramática a partir dos exemplos ali 

apresentados. Propõe também que o professor utilize o material de áudio para que os 

alunos repitam as frases. Por último, eles devem fazer os exercícios indicados, 

transformando as sentenças da voz ativa para a passiva.  

Inicialmente, a professora manteve o foco nas diferenças entre os tempos 

verbais apresentados, present continuous e present perfect, a partir da leitura dos 

exemplos, pelos alunos. Para elucidar os tempos verbais, enfatizou a forma dos 

verbos, questionando a respeito das expressões de tempo. Após os alunos 

demonstrarem compreensão, apresentou a voz passiva, associando com a forma em 

português e escrevendo alguns dos exemplos do livro na lousa. Em seguida, os alunos 

fizeram os exercícios propostos na parte B, individualmente. Durante sua execução, 

houve a elucidação de dúvidas em relação ao vocabulário. Nenhum dos alunos 

reescreveu as frases corretamente, todas precisaram de correções. Esse percurso de 

explicação e execução dos exercícios condiz com a concepção, observada por Morin 

(2005, p. 10) de que o conhecimento da aula:  

[...] opera por seleção de dados significativos e rejeição de dados não 
significativos: separa (distingue ou disjunta) e une (associa, identifica); 
hierarquiza (o principal, o secundário) e centraliza (em função de um núcleo 
de noções-chave) [...] 

 

Os dados significativos selecionados pela professora (e anteriormente pelo 

livro) foram, sobretudo, as formas verbais. Houve sua separação do todo, 

primeiramente, em frases, posteriormente em formas verbais, evidenciando-se a 

hierarquização da gramática e da correção, em prol da aprendizagem da língua. 

 

 

3.2.2 Aula tradicional para o grupo B2  
 

Para a aula do grupo B2, foi utilizado o material Viewpoint I, também da editora 

Cambridge. Optamos por utilizar a unidade 8, intitulada Food Science, que trata sobre 

questões de nutrição e meio ambiente. Juntamente com a professora que ministrou a 
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aula, priorizei as questões voltadas para o meio ambiente, por meio do primeiro 

assunto sugerido na aula anterior a essa, Vertical Farms. Por se tratar de um nível de 

proficiência mais avançado, as propostas podem oferecer a oportunidade de 

discussão mais abrangente e o professor tem a possibilidade de abordá-las de 

maneira mais ampla. No entanto, a professora e eu acordamos previamente que as 

instruções do livro em relação às propostas de atividades e sua sequência seriam 

seguidas.  

 Esse material afirma ter sua base na Linguística de Corpus do inglês norte-

americano, o que assegura aos aprendizes que irão encontrar as palavras, frases e 

gramática mais utilizados em diversos contextos sociais. Tais conhecimentos ajudarão 

os alunos a desenvolver habilidades que os permitirão se comunicar natural e 

efetivamente (CAMBRIDGE, 2012, p. iv). É enfaticamente recomendado pelo livro que 

a ordem apresentada pelos exercícios seja seguida, conforme mostra a figura a 

seguir: 

 

 

Figura 13: An order to be followed (CAMBRIDGE, 2012, p. vii) 

 

A sugestão trazida pelo material a respeito da sequência a ser seguida pelo 

professor evidencia uma linearidade característica de um pensamento tradicional, já 

que, de certa forma, o incentiva a obedecer a uma sequência padronizada. Essa 

percepção de ensino-aprendizagem ordenada obedece à “visão de uma teoria 

unificada, imposta de cima para baixo para ser aplicada aos mais diversos contextos 

(...)” (LEFFA, 2012, p. 402). Depende do professor, então, atribuir um caráter mais ou 

menos fragmentador a sua proposta de ensino.  



                                  81 
 

Em relação à aula ministrada, o primeiro exercício proposto foi o Grammar 

Information Focus, da Lesson A Vertical Farming (Figura 15, a seguir). A professora 

seguiu a ordem sugerida pelo livro e, após o término do exercício, propôs que cada 

aluno comentasse uma das respostas em voz alta para a correção. A explicação da 

voz passiva ocorreu por meio de exemplos que foram escritos na lousa. Após o 

término dos exercícios, utilizou o material de áudio para que os alunos pudessem 

comparar com suas respostas. Em seguida, incentivou-os a relembrarem a aula 

anterior, na qual discutiram sobre fazendas verticais, para responderem ao exercício 

seguinte, enfatizando o uso da gramática estudada, por meio da construção de frases.   

                   

Figura 14: Information Focus (CAMBRIDGE, 2012, p. 85) 
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Para introduzir o exercício seguinte (Figura 16), a professora propôs que os 

alunos refletissem sobre seus hábitos alimentares, oportunizando a expressão da 

oralidade: 

 

 

Figura 15: Food for health (CAMBRIDGE, 2012, p. 86) 
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O material de áudio foi novamente utilizado em uma proposta de leitura 

orientada por seu áudio. Foi feita a leitura das informações sobre comidas 

individualmente, e uma breve discussão sobre os hábitos alimentares de cada aluno 

para que o próximo exercício fosse preenchido. Os exercícios foram corrigidos 

oralmente, partindo da leitura da resposta de cada aluno. Essa prática, ressaltada pela 

repetição e pela imitação, segundo Leffa (2006, p. 28-29) é um resquício da 

perspectiva behaviorista de ensino que não consegue abranger o fenômeno da língua 

em sua totalidade. Para o autor, “a análise obstrui a fluência”. Dessa forma, o que se 

enfatiza em uma aula como essa é a forma, a estrutura, mesmo que a fluência seja 

comprometida.  

 

 

3.3  Planejamento da aula complexa  

 

O provérbio que abre esse capítulo ilustra uma das características evidenciadas 

pela complexidade: a incerteza. O legado positivista tenta apagar as incertezas do 

campo científico, como se houvesse uma verdade única, capaz de solucionar 

quaisquer problemas. O homem, portanto, não parece estar preparado para lidar com 

as incertezas, com o imprevisível. Para Morin (2016, p. 9): 

O ser humano ocidental ou ocidentalizado sofre duas carências cognitivas 
que o cegam: 

• A cegueira dos saberes separados e compartimentados, que 
desintegra e impede diferenciar os problemas fundamentais e 
globais, e 

• O centrismo ocidental, que o coloca no trono da racionalidade dando-
lhe a ilusão de possuir o universal.  

 

O autor atribui a dificuldade humana em lidar com o incerto a uma carência 

cognitiva que confere ao homem uma racionalidade excessiva e uma certeza ilusória.  

Apesar de haver propostas inovadoras de materiais para as aulas de línguas, a 

incerteza parece ter sido, em certa medida, apagada dos métodos e materiais de 

ensino. Os materiais parecem conter todas e quaisquer respostas para garantir 
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fluência e acurácia aos aprendizes, trazendo a percepção de que o conhecimento já 

está posto, não há necessidade de construí-lo ou desconstruí-lo.  

Na vida em si, essa recusa da incerteza parece cegar os homens, tornando-os 

incapazes de buscar alternativas que fujam ao senso comum. Na educação, ela 

aparece como transmissão de conteúdos inquestionáveis e preexistentes que 

incapacitam os alunos (e muitas vezes, os professores) de pensar soluções e 

desenvolver autonomia e senso crítico, buscando respostas prontas, dogmáticas, 

acabadas, para situações inacabadas. Isso se reflete na constituição dos sujeitos 

propriamente, uma vez que esses mostram dificuldades para traçar seus próprios 

caminhos. As aulas complexas desta pesquisa buscaram alternativas para essa 

perspectiva.  

É primordial enfatizar que as aulas complexas aqui planejadas advieram do 

assunto trazido pelos livros didáticos utilizados nas aulas tradicionais ministradas para 

esta pesquisa. A escolha dos assuntos surgiu como um movimento contínuo que 

buscou a expansão do pensamento trazido pelos livros. Assim, demonstro também 

uma característica do pensamento complexo, a de não refutar o tradicional, mas incluí-

lo.  

Para a preparação das aulas complexas, adotei39 também o conceito de 

estratégia, em oposição a programa, visto que o primeiro se mostra mais adequado à 

perspectiva complexa dada às aulas. Almeida (2008, p. 22) ao citar Morin, discute a 

distinção feita entre programa e estratégia, e a apresenta como sendo “a chave 

compreensiva para essa maneira de pensar em um novo método científico”40. 

Segundo a autora, programa implica uma sequência de ações em cadeia, 

preestabelecidas, já estratégia se produz durante a ação, modificando-se conforme 

os acontecimentos. Em relação a essa distinção, ela continua: 

Es pues, con la estrategia de pensar con la que se compromete el método 
complejo, dejando a cada científico el desafío de escoger y construir el 
conjunto de conductas y formas de abordar el problema a ser comprendido. 

                                                           
39 Utilizo aqui a primeira pessoa do singular pois, apesar de preparar as aulas junto à professora que as ministrou, 
o planejamento das atividades complexas foi feito antes, durante a confecção das atividades. No entanto, os 
fundamentos da complexidade e a proposta do DEC foram compartilhados.  
40 Texto original: “La llave comprensiva para esa manera de pensar en un nuevo método científico” 

(tradução minha).  
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En síntesis, princípios generales capaces de dialogar con la incertidumbre, lo 
imprevisible y la múltiple causalidade [...] (ALMEIDA, 2008, p. 22). 

 

Em relação à noção de estratégia, Morin (2013, p.26) recorre à incerteza, ao 

tratar da ecologia da ação e afirma que “no momento em que a empreendemos, ela 

nos escapa e pode transformar-se em seu contrário”, sugerindo uma aposta ética para 

lidar com ações que são sempre incertas: 

[...] como as consequências de uma ação são incertas, a aposta ética, longe 
de abrir mão da ação por medo das consequências, assume essa incerteza, 
reconhece os riscos, elabora uma estratégia. A aposta é a integração da 
incerteza na esperança [...] A incerteza estimula porque convoca a aposta e 
a estratégia (MORIN, 2013, p. 26).  

 

Partindo dessas considerações, para o planejamento das aulas complexas (e 

por isso inter/transdisciplinares), o Design Educacional Complexo (Freire, 2013) 

mostrou-se uma alternativa adequada, por se fundamentar na complexidade. 

Optamos por utilizar durante suas três etapas, preparação, execução e reflexão, a 

concepção de estratégias e, não, programas de aula. O conceito de programa, por 

não abarcar o imprevisível, não se adequa às experiências em sala de aula, que são 

complexas por envolverem seres humanos e incertas, por promoverem interações, 

(re-) ligações de saberes e construção de conhecimento. Nessa perspectiva, o 

conhecimento se constrói a partir de articulações feitas pelos participantes no 

desenvolvimento da situação de aprendizagem. Com tal distinção, reconhece-se sua 

incontrolabilidade, ou seja, não é possível prever o que cada um aprenderá (ou não), 

de fato.  

Para a escolha do assunto da aula para a qual o DEC foi adotado, intencionei 

a articulação indivíduo-sociedade-natureza, buscando tratar de uma dimensão 

humana para a tomada de consciência a respeito do indivíduo ele mesmo, bem como 

de suas ações no mundo. Assim, o planejamento das aulas complexas para essa 

pesquisa é consonante com o pensamento trazido por Moraes (2008, p.180):  

[...] o pensar complexo poderá contribuir para a evolução da consciência 
humana, a partir de uma nova agenda educativa que terá como prioridades 
nacionais e internacionais, as questões relacionadas à sustentabilidade, à 
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interculturalidade, à diversidade, como exigências importantes e significativas 
desses novos tempos. 

  

Assim, esse panorama, que visa a uma “nova agenda educativa”, embasou a 

aula complexa ministrada para essa pesquisa. A proposta do Design Educacional 

Complexo propõe que a execução das aulas seja articulada à sua preparação e às 

decisões tomadas pela professora, o que demonstra também sua constante reflexão. 

É importante ressaltar que a preparação da aula não englobou somente a preparação 

das atividades a serem ministradas, mas a familiarização com as etapas do design, 

bem como com os princípios da complexidade que o embasam.  

 As atividades utilizadas nas aulas foram confeccionadas como parte do 

trabalho final proposto pela disciplina intitulada Seminário de pesquisa: Formação 

tecnológica de professores: ambientes, materiais e práticas docentes41, lecionada 

pela professora doutora Maximina M. Freire no Programa de Estudos Pós – 

Graduados em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. A disciplina propôs a confecção de um material 

fundamentado na complexidade por meio do DEC (Design Educacional Complexo), 

proposto por Freire (2013). Assim, encontrei maior segurança na fundamentação 

teórica trazida para classificar a aula como sendo complexa.  

As atividades estão embasadas nos três princípios/operadores da 

complexidade (dialógico, recursivo e hologramático), propondo uma situação de 

aprendizagem que pode encontrar suporte em um livro didático (ou não), mas que não 

o tem como sendo a base única da aula. Esses princípios/ operadores também estão 

presentes no design escolhido.  

Para as aulas baseadas no DEC, discuti previamente com a professora os 

princípios da complexidade e a ideia de inter/transdisciplinaridade, considerando o 

ensino-aprendizagem como sendo processo e não somente fim, e com sua qualidade 

                                                           
41 O material desenvolvido para tal disciplina adveio de um trabalho em grupo composto por minhas colegas 
Solange Lopes Vinagre Costa, Marta Faria Wanderley, e por mim.   
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de reverberação42. Alguns aspectos do DEC foram também discutidos, sobretudo para 

que houvesse articulação entre os três eixos propostos (preparação, execução e 

reflexão). É importante ressaltar que Freire (2013) propõe a possibilidade de 

negociação das situações de ensino, que podem ser feitas entre os alunos e entre 

eles e o docente. No entanto, como a proposta dessa pesquisa foi voltada às aulas e 

não a projetos com uma duração mais longa, não foi possível incluir essa 

característica de maneira evidente. Ela acontece, no entanto, em alguns 

procedimentos durante a aula, nas quais os alunos têm flexibilidade para escolher 

escrever ou falar, por exemplo. Tendo essas considerações como base para o 

planejamento das aulas complexas, selecionamos duas propostas de atividades, as 

quais apresento nas subseções a seguir. 

 

 

3.3.1 Aula complexa para o grupo B1  

 

Para o grupo B1 a professora optou por utilizar somente uma das atividades 

planejadas, intitulada Should we rethink plastic? Ela também optou por iniciar pela 

segunda parte da atividade, que pode ser vista na figura a seguir: 

 

                                                           
42 Essa concepção de transdisciplinaridade advém de minha vivência na disciplina sobre a Interdisciplinaridade, 
ministrada pela Profa. Dra. Ivani Fazenda na PUC-SP e do contato com seu trabalho sobre esse assunto, no 
segundo semestre de 2016. Durante as aulas, nas possibilidades de conceituar a interdisciplinaridade, discutiu-
se sua qualidade de reverberação; essa seria uma característica fundamental da prática interdisciplinar, uma vez 
que os saberes devem reverberar para além da sala de aula, ou dos muros da escola.  



                                  88 
 

 

                         Figura 16  Parte II da atividade  Should we rethink plastic?  

 

A preparação dessa atividade envolveu a seleção dos exercícios e na 

familiarização com o princípio/operador da recursividade, que refuta a linearidade 

causal. Propõe-se que sejam feitas articulações com outras atividades e, da mesma 

forma, durante a atividade em si. Na execução, foram apresentados os princípios 

como reusar, reciclar, repensar etc. com a intenção de promover a reflexão a respeito 

da aplicação de tais conceitos em suas vidas. Foi uma oportunidade de discutirem 

sobre sua vida prática, seu cotidiano e atitudes, além da reflexão sobre como 

poderiam transformar suas ações diárias a partir das noções apresentadas. A 

professora optou por retornar à primeira proposta da atividade (vídeo) após essa 

discussão, a qual apresenta uma ilha de plástico no oceano pacífico:  
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Figura 17   Should we rethink plastic? Parte I 

 

 

A opção da professora por mudar a ordem das atividades é prevista pelo DEC, 

durante a reflexão, em que se considera que há “momentos de ordem, desordem e 

organização”43 (Freire, 2013, p. 180, tradução minha). Assim, a aula se transforma em 

um sistema fluido, no qual também se consideram as reflexões dos alunos. Por isso, 

é possível reconhecer que eles foram co-produtores da aula e do conhecimento 

gerado, condizendo com o que afirma Almeida (2006, p. 38):  

[...] trata-se de exercitar uma verdadeira aeróbica de neurônios no sentido de 
descobrir e desconstruir os imprintings paradigmáticos que impedem novas e 
ampliadas ‘sinapses cognitivas’ de alunos cada vez mais ávidos em expor 
suas subjetividades, seus mapas cognitivos autobiográficos e de 
compreender o conteúdo das disciplinas cientificas pela vida da partilha e da 
co-produção (grifos da autora).  

                                                           
43 No original: “order, disorder and, organization moments”.   
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Após a discussão sobre o vídeo, a professora retomou a primeira atividade, 

propondo uma reflexão sobre possíveis mudanças de opinião dos alunos, em um 

movimento recursivo. A decisão por esse movimento ocorreu durante a etapa de 

execução, do qual pode ser ressaltada a fundamentação, que sugere uma constante 

“reflexão sobre as reações, comentários, conexões, inferências, dicas sobre a 

construção do conhecimento, bem como sobre suas reclamações, dificuldades, 

ausência, silêncio e possíveis interrupções demonstradas”44 (FREIRE, 2013, p. 180,). 

A professora optou por retomar o vídeo a partir do feedback dado pelos alunos, em 

um processo de negociação indireta.   

 

 

3.3.2 Aula complexa para o grupo B2 

 

A opção da professora para a aula do grupo B2 foi a de iniciar a aula com a 

atividade intitulada From refrigerator to landfill, demonstrada a seguir:  

                                                           
44 No original: “ reflection upon the students’ reactions, comments, connections, inferences, clues on knowledge 
construction, as well as on their complaints, difficulties, absences, silence, and possible breakdowns revealed”.   
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Figura 18   From refrigerator to landfills – Parte I 

 

 

Apesar de constar no planejamento das duas aulas complexas, a atividade 

(Figura 19) não foi utilizada na aula ministrada ao grupo B1. Essa decisão foi tomada 

a partir do entendimento das necessidades linguísticas da turma, pois From 

refrigerator to landfills apresenta uma proposta de uso de língua que a professora 

percebeu como sendo adequada ao contexto da turma (seus participantes, seu nível 

linguístico e o tempo da aula). Essa é uma possibilidade pressuposta pelo DEC 

(FREIRE 2013, p. 180), que apresenta a característica de:  

[A]valiação constante do curso, a partir do ponto de vista de ambos, processo 
e produto, para tomar decisões a respeito de sequência de conteúdos, 
seleção de situações de aprendizagem, e adequação de tarefas atividades/ 
materiais/ instruções (tradução minha)45.  

                                                           
45 No original: “persistent examination on the course, from both process and product point of view, in order to 
make decisions in terms of sequence of contents, learning situation selection, and tasks/ activities/ materials/ 
tutorials adequacy.  
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 O vídeo utilizado no exercício seguinte apresenta hábitos diários em duas 

perspectivas, sendo uma delas mais sustentável que a outra46: de um lado da tela, 

uma pessoa abre a embalagem de uma barra de cereal; do outro, descasca uma 

banana. Na cena seguinte, ela utiliza um carro, e do outro lado da tela, há a utilização 

de uma bicicleta. São abordados, portanto, contrastes entre hábitos cotidianos. 

Nessa etapa da atividade, a professora optou por não utilizar a parte gramatical 

sugerida e somente solicitou que os alunos descrevessem as cenas vistas. Essa 

decisão se deveu ao nível de proficiência dos alunos, pois a professora considerou 

que o conteúdo gramatical proposto não apresentaria desafio para os alunos. Na 

execução da segunda parte da atividade (Figura 20, a seguir), é possível ressaltar o 

aspecto da ecologização que a aula complexa pode revelar. A professora não seguiu 

a ordem proposta para o exercício, decidiu não fazer todas as questões e incluiu 

perguntas a respeito da vida pessoal dos alunos, de acordo com as respostas dadas 

às questões iniciais. Em relação ao ensino ecologizado, Moraes (2008, p. 183), afirma 

que: 

Outro aspecto interessante é o cuidado que devemos ter com o planejamento 
de qualquer situação futura, cuja flexibilidade deve estar sempre presente, já 

que a incerteza estará rondando por perto.  

 

A medida em que existe a possibilidade de modificação das atividades de 

acordo com a demanda do grupo para o qual ela se destina, a proposta do DEC 

contempla a flexibilidade enfatizada por Moraes, sendo uma alternativa que considera 

os indivíduos de uma maneira ecológica, ou seja, em sua realidade integral.  

A atividade apresenta também o princípio dialógico, incentivando o professor a 

considerá-lo nas discussões, promovendo também a inclusão dos indivíduos. Ao 

compreender a coexistência de ideias antagônicas complementares, pode haver 

maior acolhimento de opiniões diversas. Essa sugestão pode ser vista na proposta 

apresentada a seguir: 

                                                           
46 Vídeo disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=ruZw55uSL-0>   último acesso em 30.04.2018 

https://www.youtube.com/watch?v=ruZw55uSL-0%3e%20%20


                                  93 
 

 

Figura 19  From refrigerators to landfills – parte II  

 

O objetivo da atividade foi promover uma discussão a respeito dos hábitos de 

cada aluno, comparando-os com as cenas mostradas no vídeo, aproximando-as de 

sua realidade. A professora, em um movimento recursivo, retomou o vídeo para que 

os alunos pudessem expressar como se sentiram em relação a cada hábito mostrado, 

promovendo a expressão da subjetividade dos participantes.  

É importante destacar que os alunos não tiveram acesso à página proposta 

pela atividade; a professora fez as questões oralmente e para o grupo todo. Após essa 

discussão sobre escolhas, hábitos e sustentabilidade, ela utilizou a segunda atividade 

Should we rethink plastic? (Figura 18, p. 89) não seguindo a ordem sugerida pela 

própria atividade, optando por ler as questões do pós-vídeo antes da exibição do 

vídeo, por exemplo.  

Assim, as atividades complexas propostas, apesar de serem as mesmas, 

puderam ser adaptadas às necessidades e objetivos de cada grupo, de acordo com 
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seus interesses, níveis de proficiência, perfis etc., o que evidencia a flexibilidade 

proporcionada por uma proposta fundamentada na complexidade.  

 

 
 

 3.4  Contrastes entre as aulas  
 

A aula tradicional planejada para esta pesquisa evidenciou aspectos do 

paradigma tradicional, como separabilidade, fragmentação, linearidade causal, 

quantificação, entre outros. Todos esses elementos visaram ao controle da 

aprendizagem, em uma perspectiva de eliminação de incertezas, na qual, 

desconsidera-se a imprevisibilidade. Prioriza-se a atividade e o conteúdo, 

desconsiderando-se o indivíduo, suas necessidades e interesses.  

 No ensino de línguas, essas características estão presentes, sobretudo, nos 

exercícios propostos: em sua maioria, focam a língua como estrutura, priorizando a 

gramática por meio de práticas de repetição e de imitação, visando ao resultado. Há, 

nesse formato de aula, uma lógica dual, em que as práticas podem ser consideradas 

certas ou erradas, boas ou ruins, satisfatórias ou não-satisfatórias. É uma perspectiva 

em que o qualitativo é deixado de lado, anulando-se os traços de subjetividade e 

expressão dos indivíduos. São esses princípios que, segundo Morin (2014, p. 137) 

precisam ser transformados: 

Ora, eu creio profundamente que vivemos com princípios que identificamos 
de forma absoluta com a ciência e que, de fato, correspondem à sua idade 
“clássica”, do século 18 ao fim do 19, e são esses princípios que devem ser 
transformados.  

 

A aula complexa assemelha-se à visão de Morin, à medida em que evidencia 

características inerentes à própria vida, incluindo e não rejeitando aspectos humanos, 

como a expressão de opiniões, de emoções, de reflexão. Portanto, os princípios 

clássicos não têm destaque em uma proposta de aula embasada em um desenho de 

curso complexo, como é o DEC (Freire, 2013). Behrens (2008, p 43) afirma que a 

metodologia de projetos supera a noção de memorização e acumulação de 
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conhecimento, priorizando “a aprendizagem significativa e o conhecimento em 

constante transformação”, por ser uma opção de aprendizagem que promove 

“articulações diferenciadas de cada aluno envolvido no processo”. Entendo que a 

proposta do DEC (FREIRE, 2013) tem a mesma caracterização. 

Dessa forma, torna-se possível ensinar o que Morin (2013, p. 197) afirma ser 

um “conhecimento pertinente”, ou seja, o conhecimento que saiba “situar-se em seu 

contexto, mais além, no conjunto ao qual está vinculado”. Em outras palavras, as 

situações de aprendizagem promovidas pelo DEC podem auxiliar na construção do 

conhecimento pertinente, contribuindo com a reforma do pensamento.  
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Capítulo 4 - A borboleta  

 

Por que metamorfose? Porque quando um sistema não tem mais a 
capacidade de tratar seus problemas fundamentais, ele se destrói, regride ou 
cria um metassistema [...]. O mesmo ocorre com a natureza: quando um ciclo 
se encerra, entra-se em um processo de autodestruição e de construção, 
como a transformação da lagarta em borboleta, em mariposa (MORIN, 2012, 
p. 44).  

 

Neste capítulo, apresento os temas emergentes do processo de interpretação 

dos registros escritos produzidos pelos participantes desta pesquisa, os quais foram 

considerados para a compreensão das essências dos fenômenos investigados. Optei 

por apresentar a estrutura temática das aulas tradicionais na primeira seção e, na 

seção seguinte, por fazer reflexões a respeito das relações entre seus temas, 

subtemas e sub-subtemas. A mesma ordem foi adotada para as aulas complexas.  

Enfatizo que uma aula complexa não deriva, necessariamente, de uma aula 

tradicional, mas esse pode ser um dos caminhos quando, por exemplo, a aula 

complexa mantém o assunto da tradicional (que é o caso das aulas ministradas nesta 

pesquisa). Observo, ainda, que as aulas embasadas no paradigma tradicional 

precisam passar por um processo de autofagia, de renovação, como as lagartas, em 

seu processo de transformação em borboletas – que será evidenciado pela reforma 

do pensamento de quem as desenha. Além disso, a essência emergente das aulas 

tradicionais parece não se compatibilizar com o mundo contemporâneo, em crise, 

necessitante de uma reforma que vise à ruptura de fronteiras e lógicas, e mais 

condizente com um pensamento em rede. Possibilidades complexas, no entanto, 

podem trazer consigo traços do pensamento tradicional, da mesma forma que a 

borboleta pode carregar algumas cores da lagarta que a originou. Esses contrastes 

são apresentados na quinta seção, a qual encerra o capítulo.  

É relevante ressaltar que alguns temas emergiram no processo de 

interpretação, mas não foi possível sustentá-los na argumentação ao longo do 

capítulo. Por isso, a interpretação não decorre somente da identificação de temas; ela 

continua, processual e sistemicamente, afetando e sendo afetada também pela 
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produção textual desta dissertação. Em alguns casos, ao não encontrar suporte para 

a definição de determinado tema, retornei aos textos originais, à representação da 

estrutura temática, ao processo interpretativo e pude concluir que não se tratava de 

um tema ou subtema: tratava-se, no entanto, de um suporte semântico para eles, ou 

ainda, de minha percepção, de certa forma equivocada, sobre algum comentário que 

não necessariamente responderia à pergunta de pesquisa. Nas próximas seções, 

essas relações serão demonstradas.  

 

 

4.1 Estrutura temática das aulas tradicionais 

 

Os primeiros movimentos em direção à interpretação dos textos produzidos 

pelos participantes desta pesquisa revelaram a emergência de dez temas, os quais 

pareciam constituir a natureza das aulas tradicionais ministradas. No entanto, como 

explicado acima, inicialmente cinco e, posteriormente, seis puderam ser sustentados 

ao longo da redação desta seção. Eles estão explicitados nas subseções a seguir, 

acompanhados de suas subdivisões, bem como dos excertos que os ilustram. Neles, 

em negrito, ressalto as unidades de significado mais relevantes e que, mais de perto, 

me conduziram à identificação de cada tema, subtema e sub-subtema.   

A ordem escolhida para a apresentação dos temas baseou-se na minha 

percepção de sua articulação: os temas que se revelam mais imbricados uns aos 

outros estão mais próximos na organização textual deste capítulo. Na figura a seguir, 

apresento um casulo que, para mim, representa a configuração temática das aulas 

tradicionais, destacando os temas que as compõem. É no casulo que as lagartas 

passam pelo processo de autofagia, no qual suas células se destroem para tornarem 

a se organizar.   
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Figura 2047:  Temas das aulas tradicionais  

 

 

4.1.1 Gramática  
 

O tema Gramática emergiu de todos os textos que descreveram as aulas 

tradicionais ministradas. Na maioria dos excertos que o ilustram, esse tema surge 

relacionado a exercícios e verbos - seus subtemas. Exercícios de gramática 

relacionados a tempos e modos verbais parecem ser, portanto, elementos 

constituintes das aulas tradicionais de língua inglesa descritas e interpretadas nesta 

pesquisa. Os excertos48 a seguir evidenciam essa recorrência:  

Começamos esta aula falando sobre voz ativa/passiva. Fizemos alguns 
exercícios transformando sentenças ativas em passivas, baseadas em 
um texto sobre fazendas verticais. Discutimos rapidamente as vantagens e 
desvantagens deste tipo de cultivo, utilizando a voz passiva (Gabriel, 
descrição). 

                                                           
47 A imagem escolhida para essa representação foi editada por mim. A imagem original está disponível em 
<https://sciencetrends.com/butterfly-cocoon-stages-life-cycle-butterfly/> último acesso em 09.02.18. 
48 Os excertos apresentados são transcrições literais dos textos produzidos pelos participantes, sem edições de 
qualquer tipo.   

https://sciencetrends.com/butterfly-cocoon-stages-life-cycle-butterfly/
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Hoje continuamos o assunto da aula passada, lemos exemplos de voz ativa 
e passiva. Fizemos alguns exercícios para reescrever o texto dado da forma 
mais adequada na voz passiva e escrevemos algumas frases a partir dos 
exemplos dados e do exercício anterior (Danilo, descrição). 

 

Nos excertos apresentados, a parte gramatical constitui os exercícios 

oferecidos e a leitura de exemplos apresentados pelo livro. Sua proposta está 

baseada na adequação da gramática, por meio de frases que a utilizam, ou na 

transformação das frases da voz ativa para a passiva e vice-versa. O excerto seguinte 

também faz menção a esse tema e seus subtemas:  

Muitas novas informações foram levantadas e aumentou meu conhecimento 
nesta área tão desconhecida. Também foi abordado voz ativa e passiva na 
parte gramatical da unidade. Para mim, foi uma excelente revisão, com 
bastante conteúdo, exemplos e exercícios para testar nosso 
conhecimento (Marisa, descrição).  

 

Para essa participante, Gramática surge como uma “parte” da unidade trazida 

pelo material. A palavra “parte”, aqui, sugere uma separação dos momentos da aula: 

a parte gramatical torna-se um fragmento da aula. A função do exercício (subtema) é 

a de mensurar, “testar” seu conhecimento. No excerto abaixo, também se observa a 

emergência de exercício (subtema) e de Gramática (tema), os quais se apresentam 

conectados a verbos (subtema): 

A professora repetiu algumas expressões para elucidar para os alunos, o 
material utilizado foi bem explorado e a explicação dos temas foi clara e 
atingiu seu objetivo (transmitir o conhecimento para os alunos) vide o 
aproveitamento dos mesmos na correção do exercício. Aprendi alguns 
vocabulários novos como harm, threaten (uso/significado) assim como as 
diferenças de tempos verbais de voz passiva: utilizando present 
continuous e present perfect (Isadora, descrição).  

 

A escolha do substantivo para nomear esse subtema adveio das referências 

feitas pelos participantes a tempos verbais (como “present perfect” ou “continuous”) e 

aos modos verbais (como o particípio na voz passiva). Mais uma vez, a prática descrita 

está baseada na adequação do uso da língua, pois seu aproveitamento está 

relacionado à correção do exercício. O exercício proposto se baseia na comparação 
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de tempos verbais, por meio da análise de suas diferenças na voz passiva, conforme 

explicitou a participante. 

É interessante ressaltar que os exercícios de gramática não necessariamente 

trazem descontentamento aos alunos. A participante Isadora, por exemplo, demonstra 

satisfação em relação à aula, principalmente ao avaliar a explicação da professora 

como sendo clara e tendo “atingido seu objetivo”. No excerto a seguir, essa percepção 

também é demonstrada: 

Por fim, estudamos a parte gramatical, tempos e formas verbais que, na 
minha opinião é sempre a melhor parte da aula, pois somente consigo 
pensar em inglês e formar frases em inglês após entender a forma e o tempo 
verbal (Diana, descrição).   

 

A satisfação em relação à prática gramatical pode demonstrar a familiaridade 

com os padrões tradicionais existentes. Nesse sentido, retomo Mariotti (2000, p. 35), 

que constata que:  

Sabemos (embora finjamos o contrário) que a lógica linear não é a única 
possível. Estamos tão acostumados a aplicá-la a tudo, que nem mesmo nos 
damos conta de como nos é difícil utilizar – ou até mesmo admitir como 
legítimo – outro sistema de pensamento [...]. E o que não conseguimos 
segmentar é desqualificado e descartado. 

 

 A relação com a aprendizagem de língua advém, em grande parte, da lógica 

linear e da possibilidade de segmentação, de fragmentação, de separação dos itens 

gramaticais abordados em uma aula. A familiaridade com os recursos utilizados para 

o ensino da Gramática, como os exercícios propostos, e o reconhecimento de que 

eles são práticas satisfatórias (“é sempre a melhor parte da aula”) reforçam essa 

noção.  

A percepção de alguns participantes sobre a aprendizagem de língua está 

baseada em frases, e seu sucesso, baseado em “formar frases” por meio da 

compreensão dos verbos, ilustrando a necessidade de aprender sobre a língua. Essa 

percepção é evidenciada no excerto seguinte:  

Fizemos um listening na sequência, que aborda a campanha de um 
candidato. Neste momento, novas dúvidas sobre vocabulário foram 
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esclarecidas com a participação de todos os alunos. Aprendemos vocabulário 
e passar frases para o modo passivo, utilizando métodos present 
continuous e present perfect (Tomas, descrição).  

 

O participante observa que sua aprendizagem nessa aula está embasada em 

exercícios de transformação de frases da voz passiva para a ativa, utilizando-se dos 

verbos nos tempos verbais apresentados pelo material didático. Paiva (2009, p. 24-

25), em seu estudo sobre a história dos livros didáticos para ensino de língua inglesa 

no Brasil, ao se referir a um livro didático da década de 1930, constata que ele tem 

“como foco o ensino da forma” e que esse é estrutural, ou seja, “o conceito de língua 

é ainda o de um conjunto de regras gramaticais”. O recorte do material utilizado para 

a aula tradicional desta pesquisa parece conter exercícios que privilegiam a forma e 

as regras gramaticais, similarmente ao livro avaliado pela autora mencionada, 

carregando consigo um caráter, em grande parte, estruturalista.  

O excerto a seguir, apesar de ser uma descrição generalizada das aulas, 

também apresenta Gramática como sendo uma forma de ensinar: 

Então a aula começa com gramática, vídeo, ou outra forma de ensinar. Em 
todas as aulas eu aprendo muitas coisas, nem todas as coisas que eu 
aprendo na aula são objetos da matéria programada para o dia, mas também 
dos comentários dos outros alunos (Eduardo, descrição). 

 

Observa-se, no entanto, que a Gramática é um recurso para o ensino, assim 

como o vídeo. O participante reconhece que é uma prática de ensino, uma “forma de 

ensinar”. Assim como os participantes anteriores, ele não a vê com desagrado, e 

compreende que há aprendizagem por meio dela. Gramática parece, portanto, estar 

intimamente relacionada à Aprendizagem, tema que será explicitado na próxima 

seção.   

 

 

4.1.2  Aprendizagem 
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O tema Aprendizagem também emergiu na interpretação dos textos escritos 

em relação a aula tradicional, relacionado, principalmente, a conteúdo, vocabulário e 

verbos – seus subtemas. Nos excertos a seguir, observam-se essas relações:  

Aprendemos e exercitamos diferentes maneiras de dizer a mesma coisa, 
utilizando a voz passiva. Nos textos utilizados aprendemos também sobre 
este tipo de cultura (fazendas verticais) e também sobre comidas 
saudáveis e seus benefícios (Gabriel, descrição). 

 

Aprendizagem, para o participante Gabriel, está relacionada aos verbos na voz 

passiva e ao conteúdo apresentado no assunto da aula. Essa percepção me faz 

retomar Paiva (2009), que, ao analisar um livro didático de 1939, constata que o 

conceito de língua nele apresentado tem foco nas estruturas gramaticais, incluindo a 

língua como comunicação. A autora (PAIVA, 2009, p.25) observa:  

As unidades se iniciam com um texto ou diálogo, seguido de uma seção 
gramatical, memory work com frases para treinar determinada estrutura 
gramatical; exercícios pedindo que o aluno reescreva frases para treinar o 
plural, tempos verbais e outras questões gramaticais; e perguntas para serem 
respondidas [...]. 

 

Os livros utilizados na aula tradicional, ao apresentarem os exercícios de 

gramática que demandam do aluno reescrever frases para treinar a voz passiva, por 

exemplo, demonstram ter a mesma característica do livro analisado por Paiva, apesar 

de enfatizarem em sua introdução, propostas de comunicação. O conteúdo parece 

estar relacionado a tais propostas, enquanto a Aprendizagem, está baseada, 

primordialmente, no resultado da prática de treinar a estrutura gramatical. Essa noção 

de aprendizagem vai ao encontro da reflexão que traz Sousa Santos (2018, p. 28), a 

respeito da perspectiva científica advinda do paradigma tradicional: 

O mundo é complicado e a mente humana não o pode compreender 
completamente. Conhecer significa dividir e classificar para depois poder 
determinar relações sistemáticas entre o que se separou.  

 

  A concepção de aprendizagem de língua que embasa os livros utilizados para 

a aula tradicional ministrada se expressa por meio dos subtemas vocabulário e verbos 

e parece partir de classificações, sobretudo em sua dimensão morfológica, as quais 
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têm por objetivo facilitar a compreensão da língua. Dessa forma, compreender os 

verbos e as palavras (vocabulário), separadamente, auxilia os aprendentes a 

estabelecer relações para compreender a língua completamente. Trata-se, portanto, 

da ideia de que compreendendo as partes, será possível compreender o todo.   

Nos excertos a seguir, vocabulário aparece relacionado à Aprendizagem, com 

uma relevância semelhante à dos verbos. A aula, para os participantes citados, se 

constitui da Aprendizagem de vocabulário e verbos e, esses estão relacionados, no 

segundo excerto, à prática de se “passar frases para o modo passivo”: 

Aprendi alguns vocabulários novos como harm, threaten 
(uso/significado) assim como as diferenças de tempos verbais de voz 
passiva: utilizando present continuous e present perfect (Isadora, 
descrição). 

Fizemos um listening na sequência, que aborda a campanha de um 
candidato. Neste momento, novas dúvidas sobre vocabulário foram 
esclarecidas com a participação de todos os alunos. Aprendemos 
vocabulário e passar frases para o modo passivo, utilizando métodos 
present continuous e present perfect (Tomas, descrição). 

 

Isadora observa que a aprendizagem se baseou em novas palavras e na 

análise comparativa de verbos por meio de sua conjugação nos tempos verbais 

indicados, e pelo uso da voz passiva. A noção de aprendizagem que parte da 

compreensão das partes para se chegar ao todo também se faz presente em seu 

texto, que enfatiza uma característica do “paradigma simplificador que põe ordem no 

universo, expulsa dele a desordem” (MORIN, 2015, p. 59). Sob tal perspectiva, 

entende-se que a aprendizagem da língua inglesa pode ser, de certa forma, 

controlada por meio de separação e categorização dos itens que a compõem.  

É relevante observar que os excertos escolhidos para evidenciar o tema 

Aprendizagem o apresentam sob uma perspectiva pertinente ao paradigma tradicional 

de ensino, no qual, muitas vezes, não há ênfase à expressão das ideias do aluno, 

pois, nesse contexto, a ação docente prioriza a reprodução de um conhecimento 

acumulado, já existente, desconsiderando a possibilidade de criação por parte do 

discente (BEHRENS e OLIARI, 2007, p. 60). Enfatiza-se, portanto, a forma, a estrutura 

da língua. O conhecimento não é visto sob uma perspectiva de construção, mas é 
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fruto do acúmulo de conteúdo, de informações. Essa noção de aprendizagem 

relacionada a informações pode ser observada na seção a seguir. 

 

 

4.1.3 Informações  
 

O tema Informações revelou-se intimamente relacionado ao desenvolvimento 

do conteúdo da aula. O conteúdo apresentado no material parte de informações que, 

acumuladas, ampliam o conhecimento da participante. Dessa forma, quanto mais 

Informações uma aula puder fornecer, mais conhecimento ela poderá produzir. No 

excerto a seguir, é possível evidenciar esse tema: 

 

Na aula 1 fizemos a revisão da unidade 8 em que o tema cultivo vertical foi 
abordado. Muitas novas informações foram levantadas e aumentou meu 
conhecimento nesta área tão desconhecida. Também foi abordado voz ativa 
e passiva na parte gramatical da unidade. Para mim, foi uma excelente 
revisão, com bastante conteúdo, exemplos e exercícios para testar 
nosso conhecimento. Nesta aula, também foi abordado o tema comidas 
saudáveis. Lemos um artigo sobre vários tipos de comida e seus 
benefícios para a saúde. Apesar de ter hábitos bem saudáveis em relação 
à alimentação, eu desconhecia a função de alguns alimentos que foram 
mencionados no artigo. Ótimo para o conhecimento e para levar para a vida 
inteira (Marisa, descrição). 

 

Refletindo sobre o trecho acima, é possível observar que dele emerge o 

subtema conhecimento, relacionado à compreensão do que as Informações 

apresentadas geraram. Para essa participante, a aula foi uma revisão com conteúdo 

passível de mensuração pois, “aumentou” seu conhecimento. A visão de 

conhecimento que aqui se expressa é a de um conjunto de Informações que podem 

ser acumuladas. O uso de quantificadores como “muitas” e “bastante”, dos verbos 

“aumentar” e “testar”, e dos adjetivos “novas”, “excelente” e “ótimo” reforçam esse 

caráter de mensuração e, de certa forma, de avaliação, atribuído ao conhecimento. A 

mensuração do conhecimento é uma característica evidente no pensamento 

newtoniano-cartesiano e é esperado que se faça presente nas aulas planejadas sob 

tal perspectiva. Relaciono essa percepção ao que Behrens e Oliari (2007, p. 59) 

afirmam a respeito do paradigma tradicional: 
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A crença na estabilidade propõe que o mundo é invariável, determinado e 
reversível. Assim, se pode conhecer, prever e controlar os fenômenos. 
Busca-se explicação por meio de experimentação e/ou verificação empírica 
com resultados quantificáveis.  

  
 

Pode-se considerar, assim, que o texto da participante Marisa evidenciou a 

noção de quantificação de sua aprendizagem, tornando-a um resultado mensurável, 

o que também evidencia a noção linear de causa e efeito que pressupõe que o 

acúmulo de Informações (causa) aumenta o conhecimento (efeito). Ainda em relação 

a Informações, o participante Danilo descreve:  

Na segunda parte fizemos exercícios sobre os melhores alimentos para 
saúde com alguns exemplos e escrevemos uma tabela com as informações. 
Percebi mais uma vez que não me alimento muito bem e que algumas coisas 
que eu gosto que podem me fazer bem que eu acabo comendo (Danilo, 
descrição).  

 

A descrição de Danilo não esclarece quais são as informações utilizadas no 

exercício. No entanto, ao associar o excerto acima à transcrição da aula, posso 

concluir que elas se referem ao assunto apresentado na aula, conforme indica a 

transcrição49, a seguir, especialmente nos trechos em negrito: 

Audio: Page 86. Lesson B. Food for Health. One. Vocabulary in Context. A. 
How many foods can you think of that are good for your health? Make a list. 
Read the website article below, which of your foods are mentioned? 
                                                                 (…) 
Teacher: Guys, you find ways, don’t you? So please, I want you to read this 
website hum… and then we discuss if the foods you eat are mentioned 
here or not, if you discovered something new… Go ahead, you can read 
individually and we talk.  
                                                                  (…)  
Teacher: Guys, I want you to complete the chart for me. We have here in part 
B: Words sort. So we have: make a chart like this reading the words from the 
website. What kind of fruit, What it … may be good for and the benefit. 
Marisa, can you read the examples we have in the box?     

 

  Na unidade utilizada para a aula ministrada, há a figura50 de um website com 

                                                           
49 Transcrição da aula tradicional ministrada ao grupo B2. Nas transcrições das aulas não houve edições de 

qualquer tipo.   
50 Figura 16, p. 86 
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alguns alimentos e sua relação com a saúde. Por isso, as informações às quais o 

participante se refere são o assunto apresentado pela unidade, por meio dos 

exercícios propostos. Diferentemente de Marisa, Danilo considera o assunto abordado 

como sendo as informações necessárias para a execução de seu exercício. Ao tornar 

o assunto um conteúdo, com determinada finalidade (exercício proposto), acaba-se 

por perder a possibilidade de abordá-lo de uma forma crítica, mais articulada à vida e 

ao universo do aluno, e a percepção a seu respeito é de que assuntos também são 

informações. Morin (2015, p. 12) ao abordar a “inteligência cega”, alerta para a 

questão do conhecimento que é “cada vez mais feito para ser registrado em memórias 

informacionais manipuladas por forças anônimas (...)”. O conhecimento é, nessa 

perspectiva, o acúmulo de informações, de conteúdo, os quais podem ser 

transmitidos, conforme nos indicam também os próximos tema e subtema.  

 

4.1.4 Transmissão  

 

A noção de Transmissão (tema) de conhecimento (subtema) pode ser ilustrada 

pelo excerto a seguir, indicando que o conhecimento é passível de mensuração e 

transmitido pela professora:  

 

A professora repetiu algumas expressões para elucidar para os alunos, o 
material utilizado foi bem explorado e a explicação dos temas foi clara e 
atingiu seu objetivo (transmitir o conhecimento para os alunos) vide o 
aproveitamento dos mesmos na correção do exercício (Isadora, descrição). 

 

A palavra “aproveitamento” utilizada pela participante, nesse contexto, conota 

o rendimento, a utilidade do conhecimento como sendo uma totalidade passível de 

ser alcançada, sendo assim, mensurável. O objetivo da aula é “transmitir o 

conhecimento”, o que pode demonstrar que o professor, nesse formato de aula, é o 

detentor do conhecimento e que repetição e “exploração do material” ajudam a 

transmiti-lo. Essa é uma visão de que o conhecimento já está posto, existe por si.  
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O que observo sobre a proposta do livro didático utilizado aqui é consonante 

com o que Soek, Silva e Haracemiv (2017, p. 242) afirmam ao ressaltar que ele “pelo 

viés tradicional, quando usado de modo ortodoxo, pode servir de freio para mudanças, 

restringindo-se ao uso do livro como constituinte de todos os saberes”. Emerge, assim, 

a reflexão a respeito da atuação do professor em sua utilização: ele pode optar por 

utilizar o material de forma “ortodoxa”, conforme sugerem os autores, ou proporcionar 

uma articulação mais inclusiva, considerando o universo do aluno e as contribuições 

que ele pode trazer para uma situação de aprendizagem. Há, também, a questão 

trazida por Morin (2014, p. 137), a respeito do conhecimento científico: 

Aqui, há um problema prévio a toda transdisciplinaridade: o dos paradigmas 
ou princípios que determinam/controlam o conhecimento científico. Como 
bem sabemos desde Tomas Kuhn, autor de A Estrutura das Revoluções 
Científicas, o desenvolvimento da ciência não se efetua por acumulação dos 
conhecimentos, mas por transformação dos princípios que organizam o 
conhecimento. A ciência não se limita a crescer; transforma-se.  

 

A partir dessa reflexão, observa-se que o conhecimento científico acaba por 

determinar como se concebe o conhecimento em suas variadas instâncias, nos 

diversos ambientes que o promovem. A noção de sua transmissão, de seu 

aproveitamento, coincide com a ideia de acumulação (tradicional) e não com a de 

transformação (complexa). Em uma perspectiva de mudança paradigmática, Behrens 

(2008, p. 43), por exemplo, em sua Metodologia de Projetos, apresenta uma proposta 

de procedimento “para lidar com o conhecimento, superando a perspectiva de 

acumulação e memorização de informações”. Para isso, é preciso considerar que o 

conhecimento está sempre em transformação. Essa perspectiva parece não condizer 

com um contexto em que o conhecimento pode ser transmitido, conforme sugerem o 

tema e subtema explicitados.  

Portanto, há a necessidade de reflexão a respeito de práticas que nós, 

professores, utilizamos, as quais podem ser repensadas e modificadas, a fim de 

promover a construção de um conhecimento pertinente, transformado e 

transformador, se assim professores e instituições julgarem pertinente.  
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4.1.5 Repetição 
 

Após um “mergulho interpretativo” (FREIRE, 2012) mais profundo por meio do 

percurso vivenciado durante o ciclo de validação sugerido pela AHFC, houve a 

emergência do tema Repetição, que ocorre por meio de exercícios (subtema), os 

quais se caracterizam por irrelevância e tédio (sub-subtemas). Os excertos a seguir 

explicitam essas emergências:   

Fizemos alguns exercícios para reescrever o texto dado da forma mais 
adequada na voz passiva e escrevemos algumas frases a partir dos 
exemplos dados e do exercício anterior. Senti um pouco de dificuldade por 
não estar muito familiarizado com o uso da voz passiva (Danilo, descrição). 

[A] aula é muito chata e os exercícios é muito monkey job, tempos 
modernos, ficar apertando parafusos. Não vou conseguir lembrar disso 
aí. Eu revi esse negócio de passiva e acho que vou errar igual sempre. 
Continuo com as mesmas dúvidas. Não senti nada que me fizesse pensar 
“Isso aqui eu vou lembrar”. Aula de livro é muito chata (Danilo, entrevista 
oral).  

 

A prática da Repetição demonstra um caráter entediante e irrelevante para um 

dos participantes, ao afirmar “não vou conseguir lembrar disso aí”, “não senti nada 

que me fizesse pensar ‘disso aqui eu vou lembrar’” (irrelevância), e “aula de livro é 

muito chata” (tédio). O participante se refere aos exercícios da aula como sendo 

movimentos de Repetição, como ficar “apertando parafusos”, aludindo ao filme 

Tempos Modernos, de Charles Chaplin, que apresenta a linha de montagem repetitiva 

- uma crítica à industrialização dos anos 30. Para o participante, a prática da voz 

passiva parece ser irrelevante, não o ajudará a memorizar, a se lembrar do que foi 

praticado, além de ser “chata”, entediante. Essa descrição é, em si e em parte, 

metafórica e tal percepção pode ser explicada pela consideração de Behrens e Oliari 

(2007, p. 60) a respeito do paradigma tradicional: 

A visão tradicional newtoniana-cartesiana da ciência atingiu a educação, a 
escola e a prática pedagógica do professor. Assim, segundo Behrens (2005), 
o aluno passou a ser mero espectador, exigindo dele a cópia, a memorização 
e a reprodução dos conteúdos. No paradigma conservador, a experiência do 
aluno não conta e dificilmente são proporcionadas atividades que envolvam 
a criação. 
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O que se identifica como Repetição é a percepção, por parte do participante, 

do caráter estruturalista que a aula tradicional carrega. A repetição, segundo Leffa 

(2006, p. 28) é um resquício da perspectiva behaviorista que:  

[...] baseada na ideia 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 [...]. 
Nenhuma delas [das perspectivas], no entanto, parece competente para 
explicar o que é a aprendizagem de uma língua; fixam-se em ou outro 
aspecto, mas não conseguem abranger o fenômeno em sua totalidade.  

 

  Apesar de ser uma prática recorrente no ensino de línguas, a Repetição 

pertence a uma perspectiva de ensino que, sozinha, não consegue abarcar as 

especificidades que o ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira pode 

demandar. O sub-subtema tédio parece apontar essa característica, indicando o efeito 

da repetição pela repetição.  

Paiva (2009) traça uma linha histórica a respeito do livro didático que vai da 

origem do ensino de línguas na era medieval (na qual a escolha do livro era 

determinada por sua disponibilidade), chegando até a contemporaneidade, em que a 

oferta de livros e recursos aliados a eles é bem vasta. Em sua conclusão, apresenta: 

[...] o professor tem hoje, à sua disposição, uma infinidade de materiais 
didáticos, filiados a abordagens diferentes em um contínuo que insere, em 
um extremo, a abordagem estrutural e, em outro, a abordagem comunicativa, 
o que indica que dois conceitos de língua disputam a preferência dos 
professores – língua como um conjunto de estruturas e língua como 
comunicação (PAIVA, 2009, p.17). 

 

Os livros escolhidos para as aulas tradicionais desta pesquisa contemplam a 

visão de língua como comunicação, mas não superam as noções de língua como 

estrutura. O livro didático Interchange Fourth Edition (CAMBRIDGE, 2013, p.xi) 

apresenta a seguinte afirmação:  

Interchange Fourth Edition has a variety of components to help you and your 

students meet their language learning needs.    
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 De certa forma, esses componentes podem ser entendidos como uma seleção 

de conteúdos que já foram, ou serão aprendidos pelos alunos. O livro didático 

Viewpoint 1 (CAMBRIDGE, 2012, p. vii) apresenta, em sua introdução, a seguinte 

recomendação: 

It’s highly recommended that Lessons A, B, C, D and Writing are taught in 
order. This is because the new structures and vocabulary taught in the earlier 
lessons are generally recycled and reused in the later lessons. Each lesson 
in a unit assumes that students have learned the language of the previous 
lesson(s).  

 

Ao considerar um processo de aprendizagem tão ordenado, em que se assume 

que os alunos aprenderão por partes e no qual não haverá lacunas, o livro didático, 

usado da forma como o foi na aula tradicional, demonstra tratar a aprendizagem como 

sendo passível de controle. Essa noção é contrária à apresentada por Leffa (2012, p. 

401), que afirma que “[A] aprendizagem é sempre uma surpresa tanto para o professor 

quanto para o aluno e, por isso, não pode ser planejada”. Assim sendo, a 

recomendação trazida pelo material mostra que o enfoque está nas lições, no 

conteúdo, desconsiderando o aluno. 

Além dessas ponderações, o tédio (subsubtema) parece enfatizar a frustração 

gerada pela necessidade de memorização trazida pela prática de exercícios, 

desenvolvidos sob uma ótica, sobretudo, tradicional de ensino. O sentimento 

apontado pelo participante de “rever” a voz passiva pode estar relacionado à proposta 

trazida pelo livro didático, de “reciclagem e reuso” das lições anteriores. No paradigma 

tradicional, é enfatizada a repetição, a revisão.  

Repetição como ferramenta para a memorização, emerge também do excerto 

a seguir:  

Começamos esta aula falando sobre voz ativa/passiva. Fizemos alguns 
exercícios transformando sentenças ativas em passivas, baseadas em 
um texto sobre fazendas verticais. Discutimos rapidamente as vantagens e 
desvantagens deste tipo de cultivo, utilizando a voz passiva. Na sequência, 
falamos sobre comidas saudáveis e nossos hábitos alimentares. 
Aprendemos e exercitamos diferentes maneiras de dizer a mesma coisa, 
utilizando a voz passiva. Nos textos utilizados aprendemos também sobre 
este tipo de cultura (fazendas verticais) e também sobre comidas saudáveis 
e seus benefícios (Gabriel, descrição). 
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O exercício ao qual o participante se refere é uma espécie de drill, no qual os 

alunos devem transformar frases da voz ativa para a voz passiva, por meio da 

repetição das mesmas. Repetição corresponde a um tema que fica bastante explícito 

no trecho “exercitamos diferentes maneiras de dizer a mesma coisa”. Há, aqui, a 

percepção de que se está exercitando a proposta gramatical por meio da repetição da 

estrutura.  

A transcrição da aula51, articulada à descrição de outra participante (na 

sequência), evidencia a percepção da Repetição: 

Teacher: What’s the difference between the present continuous and the 
present perfect passive in these cases? Can you try to explain to me? (Nobody 
answers) No idea? Isa would you like to try?  
                                                                    (…)  
Teacher: Yeah, something like that… When I say, people… When I say the 
air is being polluted by fumes… what idea do we have, when is it 
happening? 
Tomas: Now…  
Teacher – Now!  
Diana: Está poluindo.  
Teacher: Yes. Is being polluted. Is happening now. Guys when I say: many 
parks have been lost… parks?  
Diana: Perdidos por causa dos edifícios? É isso?  
Teacher: More or less. Through overbuilding. If we translate… it doesn’t make 
a lot of sense, but… através. Aqui seria por causa, por causa de… Right? So, 
many parks have been lost through overbuilding. In here, do we have a 
sensation that it’s happening now? 
Diana: for me the sensations it’s happening now… but the “significate” it’s of 
past?  Teacher: Yeah! It’s started in the past but it’s still happening. Ok? Here 
(point’s up) is now. Moment: right now! Is being polluted. Maybe it’s started 
now, it will continue to the future… we don’t know. Here (point’s down) it has 
started in the past and the situation hasn’t changed yet. 
Diana: Like a… one form… for present perfect.  
Teacher: it is present perfect. But it’s passive voice (…). 

 

Diferentemente da visão do participante que acredita que a repetição é 

irrelevante, no trecho a seguir, observa-se que a Repetição tem uma função, a de 

“elucidar” o assunto da unidade, o que teve um bom “aproveitamento” por parte dos 

alunos na correção do exercício, ou seja, os auxiliou na compreensão da tarefa: 

                                                           
51 Trecho da transcrição da aula tradicional para o grupo B1. 
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Houve diversos tipos de atividades como escrita, leitura e audição, permitindo 
diferentes formas de contato com a língua. A professora repetiu algumas 
expressões para elucidar para os alunos, o material utilizado foi bem 
explorado e a explicação dos temas foi clara e atingiu seu objetivo (transmitir 
o conhecimento para os alunos) vide o aproveitamento dos mesmos na 
correção do exercício (Isadora, descrição). 

 

A participante descreve o momento da aula, no qual a professora elucida o 

conteúdo gramatical por meio de exemplos (ilustrados na transcrição acima), como 

sendo uma Repetição. Ao apresentar a voz passiva em diferentes frases, a professora 

está repetindo o conteúdo proposto para exemplificar a execução dos exercícios. É 

possível também que essa percepção da aluna esteja evidenciando uma familiaridade 

em relação à ação da repetição, que ainda está muito presente nas práticas de ensino 

de línguas, conforme apontou Leffa (2006, p. 28).  

É importante ressaltar que a Repetição não é vista, necessariamente, sob uma 

ótica negativa, ela pode ser uma prática válida, em uma perspectiva na qual o 

conhecimento existe por si e precisa ser memorizado.  Os próximos tema e subtema 

mostram-se bastante inter-relacionados a essa percepção.  

 

 

4.1.6 Dinamismo 

 

O tema Dinamismo emergiu de registros sobre as aulas tradicionais, 

relacionado, sobretudo, à leitura das respostas dos exercícios. Uma aula dinâmica é, 

na visão dos alunos, uma aula da qual os alunos participam por meio da leitura das 

respostas aos exercícios. Essas emergências são indicadas nos excertos a seguir: 

A aula foi dinâmica desde o início, com participação de todos os alunos 
participantes. Iniciamos a unidade 7 do livro na qual aborda questões 
ambientais introduzida por uma situação onde uma cidade tem uma série de 
problemas ambientais e essa cidade está em período eleitoral. A professora 
deu oportunidade para que cada aluno realizasse a leitura de uma parte 
inicial da unidade e também tirou as dúvidas sobre o vocabulário. 
Fizemos um listening na sequência, que aborda a campanha de um 
candidato. Neste momento, novas dúvidas sobre vocabulário foram 
esclarecidas com a participação de todos os alunos (Tomas, descrição). 



                                  113 
 

 

 A participação à qual Tomas se refere relaciona-se tanto à possibilidade de se 

esclarecer dúvidas, quanto à leitura das respostas dos exercícios ou de partes da 

unidade do livro. É interessante observar que sua descrição explicita a sequência dos 

exercícios propostos, evidenciando as partes da aula.  

O excerto a seguir esclarece o significado de Dinamismo, na visão da 

participante Diana. Ele está relacionado à possibilidade de todos os alunos poderem 

ler as respostas dos exercícios:  

A aula foi dinâmica, os alunos participaram ativamente das atividades, 
lendo e respondendo aquilo que foi proposto. Houve diversos tipos de 
atividades como escrita, leitura e audição, permitindo diferentes formas de 
contato com a língua (Diana, descrição). 

 

A percepção de Dinamismo está muito relacionada ao formato das atividades 

propostas durante a aula: leitura, escrita, audição. É possível que a fragmentação 

proporcionada pelos exercícios feitos durante a aula traga essa impressão de 

movimento, sobretudo, causado pela ruptura na prática de cada uma das habilidades. 

Essa ruptura fica também evidente, pois a professora seleciona um aluno por vez para 

que os exercícios sejam respondidos, oportunizando a participação de todos em sua 

leitura em voz alta. Essa característica da aula advém da proposta do livro didático, 

conforme Soek, Silva e Haracemiv (2017, p. 247):   

Como é possível perceber, o processo de produção de um livro didático, é 
multifacetado, perpassa por diversas decisões. O que se constata é que, em 
muitos casos, a produção acontece de forma isolada quando autores se 
fecham em suas disciplinas, em suas especificidades. Mesmo quando se 
traça um plano em conjunto, de uma coleção, por exemplo, e se definem 
temáticas que possam se “conversar”, a escrita e a produção continuam 
separadas, fragmentadas.  

 

 De acordo com as autoras, a fragmentação no momento da produção acaba 

por segmentar o produto, o que pode ser observado na dinâmica da aula tradicional 

ministrada. A relação sequencial observada entre as partes da unidade do livro reforça 

essa percepção. A estrutura fragmentada do livro didático orienta também as ações 
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do professor, o qual pode estar familiarizado a este formato, conforme sugerem Soek, 

Silva e Haracemiv (2017, p. 245):   

 

[E] essa fragmentação do conhecimento é herança da chamada abordagem 
conservadora ou enciclopédica que dominou a sociedade por muitos anos, e 
ainda é bastante comum encontrar professores que se formaram somente a 
partir da abordagem do domínio dos conteúdos [...]. 

  

O professor encontra, portanto, uma certa familiaridade na fragmentação, uma 

vez que sua formação está embasada em um paradigma cujas características a 

enfatizam. Essa familiaridade metodológica existe também para o aluno, que a 

compreende como sendo uma prática dinâmica. O Dinamismo, nesse contexto, 

evidencia a separação das práticas para a aprendizagem da língua. Mais uma vez, 

fica ressaltado que é preciso compreender as partes para se chegar no todo.  

 

 

4.1.7 Reflexões a respeito das aulas tradicionais  
 

A estrutura temática emergente dos registros sobre as vivências nas aulas 

tradicionais de língua inglesa sugere que uma aula na qual o professor deixa-se guiar 

pelos aspectos formais da língua e pelo livro didático, ou seja, uma aula em que o livro 

didático é sua espinha-dorsal, não supera a concepção de língua como forma, como 

estrutura. Reforço a adequação do termo tradicional para essa perspectiva de aula 

devido, sobretudo, ao paradigma que a alicerça. Nele, a fragmentação, a separação, 

a disjunção, se mostram relevantes, e sua aplicação ao ensino de línguas nesta 

pesquisa é evidenciada por meio dos temas Gramática, Repetição, Transmissão e 

Informações. 

Uma importante questão a ser considerada a respeito dessa perspectiva de 

aula está relacionada à sua pertinência às demandas de ensino-aprendizagem 

contemporâneas. Em relação a isso, Leffa (2012, p. 405) indica que:  
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Para atuar adequadamente sobre esses espaços, surge a necessidade de 
investir mais no planejamento, preparação e avaliação do conteúdo a ser 
distribuído aos alunos, sem cair na tentação de transformar o ensino em uma 

linha de montagem da era fordiana, oferecendo a todos o mesmo produto.  

  

 Por fim, faz-se essencial a reflexão contínua do professor a respeito de suas 

concepções e práticas, as quais podem reforçar (sobretudo nas salas de aulas) um 

padrão disjuntivo (que ressalta o ensino sobre a língua), que se coaduna com o que 

sugere Morin (2016, p. 107) a respeito da prática disciplinar: 

Separatista, a prevalência disciplinar nos faz perder a aptidão para religar, a 
aptidão para contextualizar, ou seja, para situar uma informação ou um saber 
em seu contexto natural 

 

 Essa perspectiva de aula (tradicional) precisa ser repensada e reavaliada, 

sobretudo, quando consideramos o cenário de uma sociedade em crise, na qual os 

indivíduos são chamados a religar os saberes que foram separados, intencionando a 

transmissão de conhecimento. Buscam-se, por isso, alternativas que visem à 

promoção da religação dos saberes, em uma perspectiva não mais de transmissão, 

mas de construção do conhecimento. A próxima seção comenta uma proposta que 

abarca esse entendimento. 

  

4.2 Estrutura temática das aulas complexas 
 

 

Os temas que emergiram das aulas complexas se mostraram bastante 

relacionados com o mundo de uma forma geral, sem destaque à linearidade causal. 

Estruturalmente, sua representação é articulada, em formato de rede, sistêmica e 

complexa. Além disso, a nomeação de alguns subtemas e sub-subtemas é muito 

semelhante entre si.  

Refletindo sobre as aulas complexas, inicialmente observei a emergência de 

oito temas que, após um mergulho interpretativo mais aprofundado, resultaram em 

cinco.  Há ainda sub e sub-subtemas. A separação entre eles se mostrou uma tarefa 
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árdua, pois estão conectados em rede e revelam um caráter hologramático marcante, 

ou seja, parecem estar contidos e conter um ao outro, ao mesmo tempo. Com a 

imagem a seguir, apresento os temas das aulas complexas.  

 

 

Figura 21: Temas que das aulas complexas52 

 

Retomando a imagem (casulo) anteriormente apresentada para a aula 

tradicional, enfatizo que a borboleta pode trazer consigo algumas cores da lagarta que 

a originou. Na sequência, apresento o texto construído a partir deles.  

 

4.2.1 Reflexão  
 

                                                           
52 A imagem escolhida para essa representação foi extraída de <https://carleton.ca/biology/annual-butterfly-
show/> último acesso em 09.02.18. Os créditos de fotografia aparecem no canto inferior direito da imagem.   
  

https://carleton.ca/biology/annual-butterfly-show/
https://carleton.ca/biology/annual-butterfly-show/
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Interpretei Reflexão como um tema que descreve a essência do fenômeno sob 

estudo, uma vez que os participantes explicitaram que as aulas complexas os fizeram 

refletir sobre várias questões, como ilustra o excerto a seguir: 

Aprendi que devemos repensar muito sobre nossos hábitos, tentar reduzir 
a quantidade de produtos industrializados que consumimos, ser cada vez 
menos dependentes de produtos “rápidos e fáceis”. Um pouco de mudança 
em nosso dia-a-dia já pode contribuir com uma mudança macro no 
futuro (Marisa, descrição).  

 

Marisa expressa que refletiu sobre como mudanças em sua rotina poderiam 

transformar o mundo ao seu redor. Por essa razão, interpretei transformação como 

um subtema de Reflexão. A participante pôde refletir tanto sobre transformações em 

seu papel como indivíduo, em relação à mudança de hábitos, quanto nas mudanças 

sociais, sobretudo, ao considerar que mudanças em seu dia a dia podem contribuir 

com transformações macro. A partir desses fatos, interpretei indivíduo e sociedade 

como sub-subtemas de transformação. 

Vida emergiu como subtema de Reflexão devido ao fato que, ao se 

conscientizar da necessidade de “repensar” seus hábitos, a participante está refletindo 

a respeito de uma atitude de sua vida, que pode transformar tanto seu dia-a-dia quanto 

a realidade ao seu redor. Pode-se dizer que ela se sente atuante no mundo e 

compreende que contribui com os problemas da sociedade e, da mesma forma, pode 

contribuir com soluções. O participante Gabriel também expressa essa possibilidade 

de reflexão:  

Assistimos a um vídeo sobre uma ilha onde correntes marinhas levam grande 
parte do lixo do oceano, matando muitos dos animais e da biodiversidade 
daquele local. Tentamos pensar em maneiras de mudar isso, dentro de 
nossa própria casa, para depois cobrarmos agentes maiores, como o 
poder público e as grandes indústrias (Gabriel, descrição). 

 

 Dos trechos destacados emergem Reflexão (tema), transformação (subtema), 

indivíduo e sociedade (sub-subtemas). Gabriel observa que a transformação deve 

ocorrer individualmente (em “nossa própria casa”), podendo chegar a esferas maiores, 

que podem afetar a sociedade em um âmbito maior.  
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Outro participante também compreendeu que a aula complexa promoveu 

reflexão, porém sob o ponto de vista do contexto em que vive: 

A segunda parte [da aula] foi mais reflexiva, ela contextualiza o que a gente 
vive. Sobre as tartarugas com plástico no estômago, eu vou lembrar 
(Danilo, entrevista oral).  

 

Nesse excerto, é possível observar que a reflexão que Danilo fez ocorreu por 

meio da ecologização, que interpretei como subtema de Reflexão. Esse subtema 

adveio do processo de ressignificação da contextualização, citada pelo participante. 

O problema das tartarugas apresentado no vídeo ecoa na vida de Danilo e da 

sociedade ao seu redor. Uma reflexão ecologizada permitiu que ele se enxergasse 

como um sujeito no mundo, capaz de contribuir com a redução ou o aumento do lixo 

plástico.   

Morin (2013, p. 194), ao tratar da ecologia da ação, afirma que sua aplicação 

promoveria “a capacidade de modificar a ação em função de acontecimentos 

aleatórios constatados ou de informações obtidas no decorrer do percurso”. Uma aula 

que inclui essa noção reconhece a imprevisibilidade inerente ao humano, ou seja, o 

que pode emergir de uma situação em que a manifestação da natureza humana é 

também valorizada. Aqui, a aula está lidando com questões que podem fugir ao seu 

planejamento inicial (como o incômodo causado nos alunos pela conscientização 

sobre o problema do plástico), por meio das reflexões que ocorrem durante o percurso, 

transformando seu próprio percurso, o sujeito e o seu entorno.  

Entendo que relevância emergiu como sub-subtema de ecologização devido à 

possibilidade de o participante se lembrar dos assuntos tratados em aula e articulá-

los com sua realidade, com suas atitudes, com sua vida. Dessa forma, o que é 

relevante na vivência de uma aula de língua inglesa complexa parece estar 

relacionado à sua possibilidade de ser lembrado, uma vez que foi contextualizado, 

ecologizado.  

O incentivo à reflexão sobre as transformações (individuais e coletivas) 

proporcionado pela vivência na aula complexa encontra suporte no que argumenta 

Fazenda (2006, p. 11) a respeito da interdisciplinaridade:  



                                  119 
 

Além do desenvolvimento de novos saberes, a interdisciplinaridade na 
educação favorece novas formas de aproximação à realidade social e novas 
leituras das dimensões socioculturais das comunidades humanas. 

 

Ainda, a Reflexão sobre a vida e sobre a possibilidade de transformação tanto 

individual quanto coletiva é uma das propostas previstas por Freire (2013, p. 183), no 

Design Educacional Complexo, ao articular aula, aluno e vida:  

Ao aproveitar os recursos tecnológicos [...] para direcionar situações reais de 
aprendizagem e proporcionar aos alunos razões concretas para se comunicar 
e expressar suas opiniões, o curso se enriquecerá com oportunidades para 
utilizar o idioma estrangeiro de formas espontâneas, dando aos alunos a 
chance de atuar em papéis sociais e desenvolverem-se como cidadãos 
(tradução minha).  

 

Assim, ao tratar um contexto de aprendizagem que não é imaginário, a 

estrutura da aula complexa proporcionou uma vivência na língua inglesa que é 

também uma prática social, permitindo aos alunos refletirem sobre soluções para 

problemas reais da vida em sociedade. O tema seguinte e seus subtemas revelam-se 

bastante articulados ao tema Reflexão.  

 

 

4.2.2 Discussão  

 

Outra articulação temática se dá entre Discussão (tema) e seu subtema: vida. 

Nos excertos a seguir, pude observar essas emergências: 

A aula é muito bacana, discutimos sobre assuntos que vão muito além da 
língua inglesa, discutimos sobre matéria que nos faz pensar sobre o 
meio ambiente. Usamos o inglês como foco principal, no entanto, sem 
ofuscar o objeto discutido em aula (política, meio ambiente) (Eduardo, 
descrição).  

 

Na aula teve um bate papo referente a não somente reciclagem, mas 
novas formas de termos um equilíbrio entre as nossas ações e meio 
ambiente, o qual os alunos compartilharam suas experiências (o que foi 
também dinâmico, mais uma vez). Após a discussão foi passado um vídeo 
para que os alunos refletissem sobre o tema em questão e mais uma vez 
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participassem da ativamente da aula, discutindo o que foi proposto 
(Isadora, descrição). 

Na segunda aula conversamos sobre o que consumimos e assistimos 
um vídeo sobre uma ilha cheia de lixos plásticos no oceano pacífico. 
Nessa segunda parte refletimos mais sobre como impactamos diretamente o 
meio ambiente que vivemos e o que devemos repensar e mudar em nossas 
vidas. É um assunto que geralmente não conversamos muito e que muitas 
vezes não damos muita importância. Eu gosto bastante de conversar 
sobre assuntos que geram essa autocrítica (Danilo, descrição).  

 

Para o participante Eduardo, a discussão tem um caráter bastante expansivo 

(“discutimos sobre assuntos que vão muito além da língua inglesa”) e reflexivo 

(“discutimos sobre matéria que nos faz pensar sobre o meio ambiente”), pois 

reconhece que o assunto proposto não está somente relacionado à língua inglesa. O 

aluno reconhece também que a discussão, nessa aula, refere-se a um assunto 

inerente a sua realidade (“política, meio ambiente”), da qual emerge o subtema vida. 

 No segundo excerto, a Discussão promoveu a participação de todos os alunos, 

que puderam tratar de suas experiências pessoais, de sua vida. Do excerto seguinte, 

também emergem Discussão e vida, em “conversamos sobre o que consumimos”.  

Tema (Discussão) e subtema (vida), indicados nos excertos apresentados, se 

inter-relacionam com o tema Reflexão e seus subtemas indivíduo e sociedade. Ao 

mesmo tempo em que os alunos estão refletindo sobre suas ações individuais, 

também refletem sobre a realidade externa a eles, como o meio ambiente (vida). 

Assim, o subtema de Discussão, vida, é também subtema de Reflexão, não sendo 

possível dissociar o caráter circular e recursivo entre os temas Discussão e Reflexão, 

pois um acaba por promover o outro e vice-versa. Os subtemas de ambos permeiam-

se mutuamente. Pode-se dizer, então, que um tema retroage sobre o outro, adquirindo 

um caráter recursivo, indicando que Reflexão e Discussão se articulam e se 

retroalimentam. Nesse ponto, a estrutura temática está tão imbricada, que sua 

separação ocorre somente para fins didáticos, neste trabalho. Optei por representar 

ambos os temas e suas subdivisões na figura a seguir, na tentativa de explicitar o 

caráter mais proximamente imbricado dos dois temas em questão: 
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Figura 22: Articulação dos temas Reflexão e Discussão 

 

Na representação gráfica acima, identifico os temas em preto e letras 

maiúsculas, os subtemas em verde e os sub-subtemas em vermelho. Sociedade e 

indivíduo, no entanto, possuem as duas cores, pois são subtemas e sub-subtemas ao 

mesmo tempo. Os traços pontilhados indicam uma conexão menos direta entre os 

elementos. Fica evidente o papel do subtema vida, cuja posição na figura é central, 

articulando os dois temas aos quais se refere: a vida gera Discussão e Reflexão, as 

quais se referem à vida. Desta forma, destaca-se também o movimento circular e 

recursivo entre esses temas e suas subdivisões, de forma mais marcante.  

 

4.2.3 Aprendizagem  
 

O tema Aprendizagem também emergiu das vivências em aulas complexas, 

acompanhado de seus subtemas idioma, vida, vocabulário, gramática e senso crítico, 

como demonstram os excertos a seguir:  

A aula é muito bacana, discutimos sobre assuntos que vão muito além da 
língua inglesa, discutimos sobre matéria que nos faz pensar sobre o meio 
ambiente. Usamos o inglês como foco principal, no entanto, sem ofuscar 



                                  122 
 

o objeto discutido em aula (política, meio ambiente). Assistimos a um 
vídeo em inglês mas que nos faz pensar na vida. O vídeo era sobre uma 
ilha de plástico, lixo plástico, e o impacto desse lixo na natureza. Na aula de 
hoje, eu aprendi novas palavras, gramática e pensar mais na forma em 
que eu consumo diversos objetos (Eduardo, descrição).   

Após o vídeo também discutimos o conteúdo do vídeo e aprendemos novas 
palavras. A aula além de estimular o conhecimento do idioma inglês, 
aborda um tema muito importante, que é o meio ambiente (Tomas, 
descrição). 

Dessa vez, acredito que o aprendizado é muito mais no sentido de 
desenvolver o senso crítico dos alunos. Aprendi novos vocabulários 
referente ao meio ambiente, mas ao término da aula, o que fica mais na 
mente é a discussão que tivemos e a reflexão que tivemos sobre o tema 
(Isadora, descrição). 

 

Para o participante Eduardo, a aula proporciona a Aprendizagem do idioma, e 

apresenta um caráter expansivo, pois vai “muito além da língua inglesa”. Além disso, 

ele observa que há também a reflexão sobre a vida: “assistimos a um vídeo em inglês 

mas que nos faz pensar na vida”. É interessante destacar que esse participante não 

consegue, ao certo, definir se a aula aborda a estrutura da língua ou o assunto 

discutido. Ele observa que o inglês é usado como “foco principal”, mas há também a 

discussão sobre política ou meio ambiente, bem como aprendizagem de novas 

palavras (vocabulário), de gramática e a reflexão sobre seu consumo (senso crítico). 

Na percepção do participante, a aprendizagem estrutural do idioma, de vocabulário e 

de gramática, não ocorre por meio de exercícios ou práticas que enfatizam o uso da 

estrutura da língua, mas pela experiência da Discussão, da Reflexão, do diálogo entre 

a proposta da aula, o mundo e sua vida.   

 Os textos de Tomás e Isadora também apresentam características 

semelhantes ao mostrar que, apesar de reconhecerem que há a aprendizagem de 

estrutura durante a aula, não há limites definidos entre seu caráter estrutural e seu 

caráter dialógico; o assunto da aula é multidisciplinar, pois mescla política, meio 

ambiente e a vida dos alunos. A proposta da aula complexa promove um diálogo (ou 

seja, interação) entre os indivíduos que dela participam, o mundo externo às paredes 

da escola e a vida dos sujeitos. Nesse sentido, a aprendizagem é imprevisível, ou 

seja, não se pode planejar o que os alunos aprenderão de fato. Isso condiz com o que 

Leffa (2007, p.401), ao citar Matusov (2009, p.3), argumenta:  
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[...] onde não há diálogo, não há construção de sentido, que é sempre 
instaurado de modo imprevisível entre locutor e interlocutor. A aprendizagem 
é sempre uma surpresa tanto para o professor, como para o aluno e, por isso, 
não pode ser planejada. ‘O diálogo é impossível se um dos participantes sabe 
de antemão como ele termina [...]. 

  

Assim, a aula complexa permite que haja o diálogo tanto entre os alunos e 

professores, quanto entre o assunto proposto e a vida em si, seja em seu âmbito 

individual ou coletivo. Essa característica mais evidentemente dialógica (por articular 

características antagônicas, como individual e coletivo) e hologramática (por envolver 

parte e todo) se faz notar com ênfase nos textos dos participantes ao descreverem as 

aulas complexas. O tema e subtemas que identifico na subseção a seguir demonstram 

a presença desses princípios da complexidade.  

 

4.2.4 Expressão 

 

O tema emerge como indicador de uma possibilidade de o aluno expressar 

suas opiniões durante as aulas. Os subtemas grupo e indivíduo aparecem como 

características dessa Expressão, que pode ser individual ou coletiva, conforme 

explicitado pelo excerto a seguir: 

Assistimos um vídeo sobre o assunto sem legenda e tive um pouco de 
dificuldade para entender algumas partes. Gosto bastante das aulas com 
temas atuais e importantes para o dia a dia, inclusive quando são expostas 
as diversas opiniões dos alunos (Diana, descrição).  

 

O subtema grupo emerge da descrição de Diana a respeito da exposição das 

“opiniões dos alunos”. Ela evidencia que o grupo (incluindo a si mesma) pode expor 

opiniões. Nesse caso, a manifestação da aluna evidencia um traço individual (sua 

opinião) e coletivo (opinião do grupo), simultaneamente. A Expressão de parte 

(indivíduo) e todo (grupo) encontra espaço para se revelar durante a aula complexa.  
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 A aula complexa demonstra um caráter humanizador, ou, conforme propõe 

Moraes (2008, p. 181), pode promover “[u]ma tessitura, não apenas relacionada aos 

processos cognitivo/emocionais e intelectuais”, mas, integrar:  

[...] o corporal, a razão, a emoção, o sentimento, a intuição e a imaginação, 
como condição constitutiva operacional da própria natureza humana, 
condição necessária para a reconstrução de um mundo melhor, mais 
humano, fraterno e solidário.  

 

Pode proporcionar ao aluno a oportunidade de se expressar, de manifestar sua 

individualidade, sua “natureza humana”. Essa possibilidade de Expressão pode 

permitir a manifestação do “sentipensar”, condizendo com o que enfatiza Moraes 

(2008, p. 123) sobre transdisciplinaridade, entendida pela autora como “aquele tipo de 

conhecimento que estabelece a correspondência entre o mundo interior e o mundo 

exterior do sujeito”. Além disso, essa possibilidade de expressão do aluno é uma 

característica prevista no DEC, de Freire (2013, p. 182), que considera que: 

Temas e tópicos ou situações reais de aprendizagem oferecem aos alunos 
razões concretas de interagir e expressar opiniões, de usar o idioma 
estrangeiro para propósitos de comunicação genuína.  

 

O tema e seus subtemas aqui apresentados expressam o caráter ecológico, 

humanizado das aulas complexa, e demonstram a valorização do ser humano como 

parte do fenômeno. Essa característica, de certa forma, se apresenta também na 

articulação temática a seguir.  

 

 

4.2.5 Compartilhar53 

 

Emergiram dos textos, ainda, o tema (o) Compartilhar, o subtema experiências 

e o sub-subtema dinamismo. No excerto a seguir é possível observar essas 

emergências: 

                                                           
53  Esse verbo é utilizado aqui de forma substantivada. 
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Na aula teve um bate papo referente a não somente reciclagem, mas novas 
formas de termos um equilíbrio entre as nossas ações e meio ambiente, o 
qual os alunos compartilharam suas experiências (o que foi também 
dinâmico, mais uma vez). Após a discussão foi passado um vídeo para que 
os alunos refletissem sobre o tema em questão e mais uma vez 
participassem da ativamente da aula, discutindo o que foi proposto 
(Isadora, descrição). 

 

Compartilhar (tema) e experiências (subtema) são elementos constituintes da 

essência do fenômeno em foco, que parecem estar bastante articulados aos temas 

Discussão, Reflexão e Expressão, uma vez que são práticas que se complementam, 

ou que ocorrem simultaneamente: em uma discussão, pode-se compartilhar ou 

expressar experiências e/ou refletir sobre elas.  O sub-subtema dinamismo emerge 

da percepção da participante a respeito da possibilidade de Compartilhar 

experiências, por meio da Reflexão e da Discussão que ocorrem durante a aula.  

Pode-se considerar, por meio do sentido revelado por Compartilhar 

experiências, que a aula complexa proporcionou aos alunos um ambiente em que 

existe diálogo, incluindo diálogo professor-aluno. Almeida (2006, p. 38) argumenta 

sobre a reconstrução do perfil do professor em um contexto em que a complexidade 

se manifesta, afirmando que:  

 

[...] a morte do sujeito narcisicamente investido do poder é o mínimo que se 
espera para reformatar-se os espaços discursivos do diálogo professor-aluno 
[...] trata-se de exercitar uma verdadeira aeróbica dos neurônios no sentido 
de descobrir e desconstruir os imprintings paradigmáticos que impedem 
novas e ampliadas “sinapses cognitivas” de alunos cada vez mais ávidos em 
expor suas subjetividades, seus mapas cognitivos autobiográficos e de 
compreender o conteúdo das disciplinas científicas pela via da partilha e da 
co-produção” (Grifos da autora).  

 

Em um contexto de aula cujo caráter é complexo, a ecologia da ação tem 

espaço para se manifestar. Moraes (2008 p. 183) recorre a Morin (1996) ao 

argumentar que:  

 

[...] o pensamento ecologizado rompe com o paradigma da disjunção, da 
separatividade, da fragmentação que até hoje vem realizando cortes no 
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tecido complexo do real, isolando disciplinas e fragmentando o pensamento 
humano. 

 

 

  A aula complexa pôde proporcionar aos alunos que se expressassem, 

expusessem sua subjetividade por meio da possibilidade de compartilhar ideias. Essa 

característica é inerente à complexidade, conforme expressa Almeida (2006, p. 27): 

  

Assim, o homem, a sociedade, o meio ambiente, os sistemas de ideias 
interagem entre si, por meio de trocas, porque são sistemas abertos. As 
informações são, pois, os códigos da dinâmica de complexificação de 
qualquer sistema, sendo que as trocas se dão similarmente, intra e 
intersistemas.   

 

 

Observa-se, mais uma vez, a conexão entre temas e subtemas expostos 

anteriormente: o dinamismo da aula complexa está profundamente articulado à 

possibilidade de Expressão da subjetividade dos alunos, do Compartilhar ideias e 

experiências e do desenvolvimento de seu senso crítico.  

 

 

4.2.6 Reflexões a respeito da aula complexa 

 

Os temas, subtemas e sub-subtemas que emergiram da vivência em aula de 

língua inglesa complexa parecem evidenciar que essa perspectiva de aula pode 

promover a articulação entre a sala de aula e a vida além dos muros da escola. Ao 

favorecer a Reflexão, o senso crítico, (o) Compartilhar experiências, por exemplo, a 

proposta da aula complexa incentiva um movimento transformador interno e externo, 

ao mesmo tempo: interno, pois gera autorreflexão e externo, pois promove a reflexão 

sobre as transformações sociais. Esse movimento é dialógico, uma vez que se 

caracteriza pela complementaridade de percepções antagônicas (interna e externa); 

recursivo, pois a reflexão sobre o mundo externo retroage sobre a do mundo interno 
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e vice-versa; e hologramático, uma vez que as transformações internas são também 

parte das externas e recursivamente, as externas são parte das internas. 

As emergências evidenciadas nessa seção sugerem que uma aula 

fundamentada no DEC (FREIRE, 2013) pode ser um caminho para que se desenvolva 

“a disposição natural da mente humana para situar todas as suas informações em um 

contexto e em um conjunto”, por meio de uma proposta de ensino que permite a 

percepção das “relações mútuas e as influências recíprocas entre partes e todo em 

um mundo complexo” (MORIN, 2016, p. 101).  

 

 

4.3  Contrastes entre aula tradicional e aula complexa 

 

O “mergulho interpretativo” (FREIRE, 2013) proporcionado pela AHFC na 

descoberta das estruturas temáticas é processual, ou seja, acontece desde as 

primeiras leituras até a produção do texto que apresenta a pesquisa. A escolha de 

Freire (2013) pela palavra “mergulho” não é aleatória; a metáfora do mergulho 

expressa o processo de interpretação, enfatizando a ideia de aprofundamento 

gradativo. A cada leitura, mesmo durante a produção do texto que visa a explicar a 

estrutura temática, o intérprete tem a possibilidade de ir mais fundo, buscando temas 

e subtemas que nem sempre estão evidentes na superfície. Esse mergulho não 

somente lhe dá a oportunidade de descobrir a essência do fenômeno em foco, como 

a de descartar descobertas, alterar as relações temáticas, ou, ainda, identificar 

evidências que dão suporte às suas escolhas semânticas. Enfatizo, por isso, que as 

estruturas temáticas expostas neste trabalho são parciais e provisórias; parciais, pois 

trazem apenas o recorte de minha interpretação, e provisórias, pois, a cada leitura, a 

perspectiva do intérprete se expande, permitindo que ele se aprofunde cada vez mais, 

tanto em relação às emergências da estrutura temática, quanto em relação à forma 

como se articulam.  

A figura a seguir ilustra um contraste entre as estruturas temáticas das aulas 

tradicional e complexa:  
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Figura 23: Contrastes entre estruturas temáticas 

 

Na figura acima, as nomeações em azul evidenciam elementos que emergiram 

de ambas as aulas, apesar de suas posições de destaque não serem as mesmas, 

como por exemplo, gramática emerge como um tema das aulas tradicionais, e como 

um subtema das aulas complexas.  

As diferenças entre as estruturas temáticas que emergiram das aulas 

tradicionais e das complexas se dão desde as escolhas semânticas dos temas e suas 

subdivisões, até a forma como eles se articulam entre si. A estrutura da aula tradicional 

é menos imbricada, ou seja, durante o processo interpretativo, as relações entre 

temas e subtemas se mostraram mais destacadas, separáveis, perceptíveis. Essa 

característica pode evidenciar dois aspectos: o primeiro está relacionado ao 

paradigma que embasa a aula que, por sua linearidade e ordenação, pode permitir 

que suas partes de destaquem do todo. O segundo advém da familiaridade, tanto 

minha quanto dos participantes, com própria estrutura de aula. É possível que tanto a 

descrição dos participantes quanto minha interpretação de seus textos sejam uma 

visão habituada à essência das aulas tradicionais e, por isso, sua observação, 

descrição e interpretação sejam mais evidentes. Da mesma forma, as relações 

emergentes das aulas complexas parecem adquirir um formato de rizoma, na qual os 

elementos interagem de forma sistêmica, afetando e sendo afetados uns pelos outros, 

tornando a separação entre temas, subtemas e sub-subtemas praticamente 
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impossível. Essa pode ser também uma evidência da fundamentação da aula, que 

propõe estabelecer relações não fragmentadas e por isso, não fragmentáveis.   

Dessa forma, podemos entender uma aula tradicional como sendo uma 

experiência que apresenta a Gramática da língua inglesa por meio de exercícios e 

verbos; na qual há a Aprendizagem de conteúdo, vocabulário e verbos. Nessa aula, o 

conhecimento é transmitido e se dá por meio do acúmulo de Informações. Evidencia-

se a Repetição de exercícios que, por vezes, demonstram sua irrelevância, por meio 

de exemplos, de frases, de texto e de verbos, sendo a causa de tédio, na percepção 

de alguns alunos. No entanto, a aula também apresenta Dinamismo, pois conta com 

a participação de todos os alunos durante a leitura dos exercícios.  

 A aula complexa, por outro lado, promove a Reflexão sobre a vida, por meio 

de sua ecologização e, por isso, identifica-se sua relevância. Tal reflexão pode 

promover a transformação tanto do indivíduo quanto da sociedade. Nessa aula, 

também há Discussão sobre a vida dos alunos, sobre indivíduo e sociedade e 

Aprendizagem do idioma, de vocabulário e gramática, sobre a vida, e de senso crítico. 

Nessa proposta de aula, é possível que haja a Expressão tanto do grupo quanto do 

indivíduo, e o Compartilhar das experiências demonstra dinamismo.  

  De ambas as propostas de aulas emergiu o tema Aprendizagem; no contexto 

tradicional, articulado aos subtemas conteúdo, vocabulário e verbos. No contexto 

complexo, no entanto, adquire um caráter mais expansivo, pois além de promover a 

aprendizagem de gramática e vocabulário, traz possibilidades como a aprendizagem 

de senso crítico, de assuntos relacionados à vida, e do idioma em uso. É interessante 

ressaltar ainda, que idioma emergiu como subtema no contexto complexo, mas no 

tradicional não houve essa emergência, o que pode indicar que, nas aulas tradicionais, 

utilizam-se mais recursos para a aprendizagem sobre a língua do que para a língua 

em uso.   

Há também uma questão semântica que subjaz os temas que emergiram. Os 

temas, subtemas e sub-subtemas emergentes das aulas tradicionais parecem indicar 

que certo domínio do livro didático, o qual parece assumir posição central na situação 

de aprendizagem. Por isso, a estrutura temática parece estar relacionada às 
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propostas do livro e a sua execução, e está baseada, primordialmente, em exercícios, 

gramática e conteúdo. Em contrapartida, a estrutura temática emergente da aula 

complexa parece gerar um processo de aprendizagem multilocalizado, pois está 

dentro e fora da sala de aula, permitindo que haja reflexão sobre indivíduo e mundo 

ao mesmo tempo.  

 Observa-se, ainda, que nas aulas tradicionais parece não haver a evidência da 

manifestação da individualidade do aluno. Na complexa, ela se apresenta sob a forma 

de Compartilhar experiências e Expressão, por exemplo. Apesar disso, a possibilidade 

de expressão aparece nos excertos sobre a aula tradicional, como em:  

A aula de hoje expôs diferentes modos de aprendizagem. Primeiro, 
discutimos sobre algumas formas de reciclagem e números indicadores de 
produção acelerada que destrói o meio ambiente. Isso foi feito através de 
diálogo e exposição de opiniões dos alunos. Falamos em inglês! (Diana, 
descrição).  

No entanto, a transcrição da aula54 demonstra que a opinião à qual a aluna se 

refere é a escolha de itens apresentados pelo livro, ou respostas às perguntas 

propostas nele: 

Teacher: Which of the things above seem the most wasteful for you? 
Tomas: Plastic bottles? 
Teacher: Plastic bottles? Right (…) Ok… And for you, Diana?  
Diana: Dispensável…  
Teacher: Yeah (points to the book) of these in here… 
Diana: Photocopies? 
Teacher: Maybe… photocopies, right. And for you Isa?  
Isadora: What is tires?  
Teacher: Hum… Pirelli, Goodyear…  
Diana: Pneu? 
Teacher: Yeah. 
Isadora: Aluminum cans…  
Teacher: Aluminum cans? 
Isadora: Yes.  
Teacher: Right, and for you Eduardo? 
Eduardo: For me is photocopies. Because for me it… scanear (…) 

 

 Pode-se considerar que é uma tentativa controlada de inclusão da realidade 

do aluno à aula. Essa tentativa é, de certa forma, falha, pois, ao tentar trazer o universo 

                                                           
54  Excerto extraído da transcrição da aula tradicional para o grupo B1 
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do aluno para a aula, acaba por propor um universo que possa se adequar ao aluno 

e sua realidade, não focando o aluno, mas a proposta da aula.   

É interessante perceber a recorrência da palavra indivíduo, que emerge ora 

como subtema, ora como sub-subtema, nos textos sobre as vivências nas aulas 

complexas. Essa reincidência parece evidenciar a possibilidade de expressão das 

dimensões humanas, que abarcam a razão, a emoção e a imaginação, por exemplo, 

condizendo com o que afirma Moraes (2008, p. 180):  

É preciso aprender a trabalhar melhor as múltiplas dimensões humanas e 
reconhecer que a dimensão espiritual encontra-se nutrida pela rede de 
relações, encontra-se nas subjetividades coletivas, na tessitura não-material 
na qual estamos todos envolvidos. 

  

 O fato de essa emergência não ter aparecido nas aulas tradicionais pode 

demonstrar que esse tipo de aula prioriza a aula em si, em detrimento do indivíduo, 

enfatizando o caráter estrutural. Pode-se conceber que a forma com que o livro 

didático é utilizado afeta a natureza do processo de ensino-aprendizagem, sendo 

evidente seu foco no ensino. Soek, Silva e Haracemiv (2017, p. 243) demonstram essa 

percepção, ao afirmarem que o livro didático pode “influenciar diretamente na 

qualidade das relações de ensino aprendizagem em sala de aula, e 

consequentemente na qualidade da educação (...)”. As autoras também enfatizam que 

o desafio é saber utilizá-lo.  

O desafio está, portanto, nas mãos dos ensinantes, dos professores, no capital 

humano, e, por isso, se faz urgente a reforma do pensamento, que é um caminho para 

se contemplar o pensamento em rede, mesmo nos limites das paredes da sala de 

aula. Dessa forma, a barreira espacial, física, não será uma barreira para o 

pensamento e, da mesma forma, as limitações físicas do livro didático (que estarão 

sempre restritas a um número de páginas, a conteúdos pré-selecionados e definidos, 

etc.), também não o serão. A frutificação dessa concepção pode trazer uma 

articulação mais ecológica entre professores, alunos e livro didático, a fim de promover 

situações de ensino-aprendizagem mais condizentes com as necessidades 

contemporâneas.  
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Considerações finais – O Voo 
 
 
 

Claro, nosso mundo comporta harmonia, mas essa harmonia está ligada à 
desarmonia. É exatamente o que dizia Heráclito: há harmonia na desarmonia, 
e vice-versa (MORIN, 2005, p. 64). 

 

Harmonia e desarmonia permearam todo o percurso deste trabalho. A pesquisa 

nasceu da desarmonia, de um questionamento, de uma inquietação, do caos, de uma 

desorganização em minha vida, sobretudo no âmbito profissional, bem como da 

procura por certezas.  

Hoje, ao término do Mestrado, compreendo que essa busca é em vão: a vida é 

imprevisível e incerta. Minha busca, a partir de agora, é pela convivência entre 

harmonia e desarmonia, entre caos e ordem, certeza e incerteza. Essa compreensão 

dialógica pôde expandir minha visão como professora, como pesquisadora, como 

cidadã, como ser humano. Entendo que tudo está conectado, e meu olhar em relação 

à pesquisa contribui com meu crescimento em todos os outros âmbitos da vida.  

 Tive sorte por minha vivência como pesquisadora ter partido de uma 

epistemologia tão humana, como é a complexidade. A pesquisa complexa é, ao 

mesmo tempo, pesquisa e autopesquisa, pois permite que se reconheça que em toda 

objetividade há subjetividade e vice-versa. O crescimento humano proporcionado pelo 

olhar complexo é infindo. Da mesma forma, a abordagem hermenêutico-

fenomenológica complexa contribuiu orientando todo o trajeto da pesquisa e 

reforçando que a inclusão do caráter humano expande o olhar do pesquisador, o qual 

se reconhece como parte do todo: a pesquisa é também o pesquisador.   

   Em relação ao ensino-aprendizagem de língua inglesa, encontrei na proposta 

trazida pelo Design Educacional Complexo (FREIRE, 2013) um dos possíveis 

caminhos para promover situações de aprendizagem mais inclusivas, democráticas e 

humanas. Esse caminho condiz com a pesquisadora e professora que me tornei. 

Acredito, ainda, que minha relação com o livro didático tenha se aprimorado: para que 

seu uso seja bem-sucedido, ele depende de mim, e não o contrário. Consigo observar 

a dimensão do humano em todas essas situações: assim como a pesquisa é o 
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pesquisador, uma aula é o professor e os alunos. Destaco, por isso, a importância da 

formação e auto-formação dos formadores; entendendo que essa é uma urgência de 

nossa sociedade. Nós, professores, precisamos aprender a aprender para que nossos 

alunos também aprendam, ou, pensarmos em um contexto, conforme afirma Morin 

(2013, p. 200), em que “o conhecimento seria reencantado”:  

Poderiam ser formadas novas gerações de professores, que encontrariam 
em sua profissão o sentido de uma missão cívica e ética para que cada aluno 
ou estudante possa enfrentar os problemas de sua vida profissional, de sua 
vida de cidadão, do devir de sua sociedade, de sua civilização, da 

humanidade.  

   

  Esse movimento para um “conhecimento reencantado” envolve a todos, 

podendo partir dos alunos, dos professores, e de ambos, simultaneamente. 

Precisamos (nós, professores) considerar que “[a]lém da reforma do pensamento, 

necessitamos também de maior abertura do coração” para que consigamos “aprender 

a trabalhar melhor as múltiplas dimensões humanas (...)” (ALMEIDA, 2006, p. 180). 

Talvez, nosso maior desafio seja nos permitir desembrulhar, compreendendo que 

somos sistema e parte do sistema, ao mesmo tempo, e que as relações intra- e inter-

sistêmicas são inerentes a nossa humanidade.   

 A partir das aulas ministradas nesta pesquisa, emergiram os contrastes entre 

a aula tradicional e a aula complexa, os quais podem auxiliar na compreensão das 

transformações necessárias para que as situações de ensino-aprendizagem se 

tornem um dos possíveis cenários para uma reforma de pensamento. Compreender 

como nosso pensamento funciona e quais são os fundamentos que nele ecoam é 

primordial para podermos reformá-lo. Ao perceber que a linearidade causal está 

presente em nossa visão de mundo, por exemplo, abre-se uma possibilidade de 

entendê-la. Saber que outra perspectiva apresenta a recursividade, nos permite 

escolher como nosso conhecimento será construído (ou transformado), a partir de 

então, de modo que ele possa condizer com as demandas vigentes neste tempo e 

espaço.   

As estruturas temáticas que emergiram da interpretação das aulas, nesta 

pesquisa, expressam características de duas formas diferentes de se pensar e 
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planejar uma aula de língua inglesa. A primeira se desenvolve sob um paradigma que 

prioriza a estrutura, a forma e a análise da língua sob a concepção de que para se 

compreender o todo é preciso fragmentar, dividir, separar suas partes. Nesse 

contexto, o suporte do livro didático pode ser essencial, principalmente se priorizarmos 

suas características estruturalistas. Essa proposta de aula enfatiza o ensino, não o 

indivíduo. Assim sendo, dela emergiram temas como Informações, Gramática, 

Repetição e subtemas como exercícios, vocabulário, verbos. É inegável que há 

produção de conhecimento nessa proposta de aula e a percepção é a de que ele pode 

ser transmitido − o tema Transmissão revela isso.  

A segunda forma de planejamento de aula não trabalha com a noção de 

paradigma, pois esse é um conceito que impõe limites, modela e restringe 

possibilidades. A concepção que embasa esse tipo de aula está no nível 

epistemológico, pois prioriza a forma como o conhecimento é entendido e construído. 

Uma aula de língua inglesa nessa perspectiva é permeada pela 

inter/transdisciplinaridade, ou seja, há o diálogo com as mais diversas áreas do 

conhecimento e enfatizam-se as conexões entre elas. O foco são os seres humanos, 

ou a própria vida, e valorizam-se as emergências que surgem de suas inter-relações. 

Temas e subtemas como Expressão e Compartilhar experiências evidenciam os 

fundamentos da aula. A importância de práticas que carregam esse olhar está na 

possibilidade de reverberação da Aprendizagem, ou seja, de uma transformação que 

pode ir além da sala de aula e dos muros da escola. A Reflexão, ao mesmo tempo 

que transforma os indivíduos, transforma seu entorno, corroborando sua essência 

recursiva, dialógica e hologramática. Os subtemas transformação, vida, indivíduo e 

sociedade ressaltam esses aspectos.   

As ilustrações das estruturas temáticas marcam também a essência do 

pensamento que permeia cada tipo de aula. A essência da proposta tradicional pôde 

ser ilustrada em tabela, linearmente. Para ilustrar a essência da aula complexa, recorri 

a figura não-linear como o rizoma. A aula complexa contempla um pensamento mais 

condizente com a contemporaneidade, um pensamento em rede, com nódulos 

articulados, não fragmentados, não lineares.  
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É importante ressaltar, ainda, que acredito que a reforma do pensamento já 

esteja ocorrendo. Além de considerar que o processo de reflexão sobre ela já a 

promove, ao término da confecção dessa dissertação, recebi, via e-mail pessoal, uma 

pesquisa de uma grande editora de livros visando auxiliar na produção de materiais 

didáticos futuros. As questões sugeridas apresentaram a necessidade de refletirmos 

sobre os saberes necessários para a educação do século XXI e para uma reforma 

educacional. Isso sugere que as editoras de livros didáticos parecem também estar 

conscientes de que uma transformação é necessária, e estão buscando possibilidades 

para o desenvolvimento de seus materiais. É possível que já estejam surgindo, ou que 

possam surgir, propostas de livros didáticos articulados à complexidade, capazes de 

contribuir com a visão de religação de saberes e construção de conhecimento, sendo 

assim, mais inclusivas, democráticas e solidárias.   

Por fim, esse trabalho emergiu, em minha vida, de uma maneira semelhante à 

metáfora que o orienta: em meu percurso como lagarta, percebi a necessidade de 

uma transformação, que me trouxesse novos olhares, novas perspectivas, novos 

caminhos. Na posição de lagarta, eu conseguia ver o chão, um solo endurecido por 

certezas, um caminho em linha reta. A transformação em pesquisadora permitiu que 

esse caminho passasse a ser visto por outros ângulos, e pude perceber que ele nunca 

havia sido uma linha reta. A visão de cima, durante o voo, faz com que eu perceba 

todas as curvas do caminho, a irregularidade do solo, a imprevisibilidade da viagem. 

Nos momentos de pouso, observo que as cores de minha lagarta me acompanham, 

ainda posso enxergar um caminho ordenado, menos incerto: uma solidez que se esvai 

ao bater as asas, modificando novamente a percepção, fazendo-me sentir a força do 

vento, revelando a instabilidade do trajeto. É assim que quero enxergar a vida a partir 

daqui: sabendo que posso sempre pousar, mas que o caminho nunca mais será o 

mesmo.  
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