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Resumo 

O objetivo desta pesquisa é descrever e interpretar o fenômeno vivência de professores 

de língua inglesa que utilizam recursos tecnológicos nas aulas que lecionam em 

escolas de ensino regular (públicas e privadas) e institutos de idiomas na cidade de 

São Paulo. Teoricamente, esta pesquisa se embasa na Epistemologia da 

Complexidade (MORIN, 2000, 2003, 2005, 2006, 2012, 2015a, 2015b), no conceito de 

auto-heteroecoformação tecnológica de professores (FREIRE, 2009; FREIRE; LEFFA, 

2013), e em aspectos referentes às tecnologias digitais de informação e comunicação 

(ALMEIDA; VALENTE, 2011; KENSKI, 2003; 2012; LEFFA; ARAÚJO, 2016). 

Metodologicamente, este estudo se fundamenta na abordagem hermenêutico-

fenomenológica complexa (FREIRE, 2010, 2012, 2017) e visa responder a seguinte 

pergunta de pesquisa: Qual a natureza da vivência de professores de inglês (de escolas 

públicas, privadas e cursos de idiomas) que se utilizam de TDIC em suas aulas?  Esta 

investigação conta com a participação de cinco professores de língua inglesa: um 

professor que atua em institutos de idiomas, uma professora que leciona em uma 

escola privada e dois professores que lecionam em escolas da rede pública municipal, 

e uma professora da rede de ensino do estado de São Paulo. A pesquisa teve início 

por meio da escrita de uma narrativa profissional que visou obter detalhamento dos 

percursos da formação dos professores sob suas próprias lentes. O segundo 

instrumento de pesquisa foi a escrita de uma narrativa sobre a formação tecnológica 

desses professores, e o terceiro e último instrumento, foi a resposta a uma questão que 

focalizava a opinião do participante sobre sua própria vivência como professor que usa 

recursos tecnológicos em suas aulas. As narrativas e eventuais esclarecimentos sobre 

elas foram obtidos por meio eletrônico (e-mail e Whatsapp). A interpretação dos 

registros textuais produzidos revela que vantagem, necessidade e problema são 

construtos que constituem o fenômeno em foco nesta pesquisa. As descobertas desta 

pesquisa fornecem subsídios para o planejamento e desenho de cursos de formação 

tecnológica para professores de inglês em nível de licenciatura, pós-graduação e 

extensão que venham a responder a necessidades e expectativas docentes. 

 

Palavras-chave: complexidade, abordagem hermenêutico-fenomenológica complexa, 

formação tecnológica docente, auto-heteroecoformação, TDIC. 
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ABSTRACT 

 

This research aims at describing and interpreting the experience lived by teachers of 

English who in the city of São Paulo use technological resources in their classes, 

understood as a phenomenon of lived experience. Theoretically this research is 

grounded on the Complexity Epistemology (MORIN, 2000, 2003, 2005, 2006, 2012, 

2015a, 2015b), on the teachers technological self-heteroecoformation (FREIRE, 2009; 

FREIRE; LEFFA, 2013), and on aspects that refer to the information and communication 

digital tools (ALMEIDA; VALENTE, 2011; KENSKI, 2003; 2012; LEFFA; ARAÚJO, 

2016). Methodologically this research is based on the complex hermeneutic-

phenomenological approach (FREIRE, 2010, 2012, 2017), and is focused on the 

following research question: What’s the nature of the experience lived by teachers of 

English who use technological resourses in their classes? Five teachers participate in 

this reseach: one who works in a language institute, one who teaches in a private 

school, and three who work in public schools. The research began with the production 

of a professional narrative that provided details about the participants’ professional life, 

according to their own view. The second instrument used was a narrative of the 

participants’ technological education. The third instrument was the answer to a question 

that was focused on the participants’ opinion about their own experience in using 

technological resources in their classes.  All the instruments and eventual clarification 

on them were conveyed through the electronic medium (e-mail and Whatsapp). The 

interpretation of the texts produced by the participants reveals that advantage, necessity 

and problem are the constructs that constitute the essence of the phenomenon on 

focus. The research outcomes also provide subsidies to plan and design teacher 

education courses at undergraduate, graduate, and extension levels - courses that may 

reach the needs and expectations of teachers as a whole. 

 

 

Keywords:  complexity, complex hermeneutic-phenomenological approach, 

technological teacher education, self-heteroecoformation, ICDT. 
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Introdução 

 

Ao começar a pensar sobre os motivos que me levaram a escolher o foco 

que permeia a pesquisa que desenvolvi, entendi que seria necessário rever um pouco 

da minha trajetória acadêmica e profissional. Por isso, na tentativa de compreender o 

porquê da escolha de investigar o uso das tecnologias digitais de informação e 

comunicação (doravante TDIC), inicio por narrar, quem sou eu neste cenário. 

Imagino que muitas das escolhas que fazemos em nossas vidas, se deem 

por algo contido, guardado dentro de nós, muitas vezes alguma coisa que nos falta, 

ou que precisamos melhorar. E, apesar de direcionar meu foco de pesquisa para as 

TDIC nas aulas de língua inglesa, percebi e posso constatar que sou uma professora 

que teria pouco, e também muito -  dependendo do ponto de vista - a contribuir, se 

tivesse sido sujeito participante desta pesquisa, pelo simples fato de que eu, como 

professora de Língua Inglesa – atualmente lecionando na rede pública municipal da 

cidade de São Paulo -, não faço uso das TDIC em minhas aulas. 

Essa seria, em princípio, uma afirmação um tanto desmotivadora, mas ao 

mesmo tempo, tenho certeza de que é o que me impulsiona a desenvolver uma 

pesquisa cujo objetivo é descrever e interpretar o fenômeno vivência de professores 

de inglês (de escolas públicas, privadas e cursos de idiomas) que se utilizam de TDIC 

em suas aulas. 

Minha história com a tecnologia, por meio da via acadêmica, iniciou-se na 

licenciatura em Letras, em que, a convite de um professor pesquisador, conheci o 

hipertexto. Logo no primeiro semestre do curso, sob sua orientação, iniciei uma 

investigação sobre a escrita impressa e eletrônica (hipertexto) e participei, pela 

primeira vez, em 2002, de um congresso nacional com a apresentação desse trabalho 

em formato de pôster, que foi publicado nos anais do evento. 

Ainda na licenciatura, conheci outra professora que me concedeu a 

oportunidade de mergulhar um pouco mais em mares acadêmicos e, também sob sua 

orientação, após entregar um relatório de estágio, requisito parcial para conclusão da 
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licenciatura , recebi um convite para transformar o relatório em um artigo que seria 

publicado em um livro que tratava da formação de professores e estágios 

supervisionados. Naquele artigo, abordei a importância do processo de aprendizagem 

em língua inglesa na escola pública estadual de São Paulo.  

Apesar de não tratar, explicitamente da questão tecnológica nesse trabalho, 

eu vislumbrava a própria Língua Inglesa como um veículo emancipador, que poderia 

me levar a pensar grande e viajar pelo mundo, mesmo sem sair do lugar. 

Ao terminar a licenciatura, o sonho de seguir adiante com a vida acadêmica 

foi interrompido e, por um tempo, não desenvolvi mais nenhuma pesquisa. Quatro 

anos depois, fiz uma tentativa de cursar uma especialização em Língua Inglesa, mas 

estudei apenas por um semestre.  

Iniciei a docência em Língua Inglesa em institutos de idiomas, e lecionei por 

cerca de dez anos em diversas escolas. Após ter ingressado em uma rede de ensino 

pública, como especialista em Língua Inglesa, lecionando para os níveis Fundamental 

I e II, em uma pequena cidade do estado de São Paulo, fui deixando as escolas de 

idiomas. Nessa rede pública de ensino, utilizei algumas tecnologias em sala de aula, 

como filmes em DVD, foto e filmagem, e aparelhos de som. 

Quatro anos depois, ingressei na rede estadual de ensino na cidade de São 

Paulo, como professora de inglês e português. O que poderia parecer algo nada 

animador para muitas pessoas, tendo em vista tantos relatos de descaso com o ensino 

público e desvalorização da profissão, foi, para mim, o descortinar de um novo mundo: 

o da educação a distância (EAD).  

Por meio da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do 

Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAP), realizei diversos cursos a 

distância e, em alguns momentos, tive a experiência de trabalhar como tutora 

presencial e a distância. 

Creio que esse foi o momento em que a tecnologia começou a me intrigar e, 

assim, algo despertou em mim: essa vontade, uma necessidade de seguir adiante de 

alguma forma; de trazer a tecnologia para minha prática, para minha vida. 

A partir desse contato com cursos na modalidade a distância na rede 

estadual, iniciei minha primeira especialização na modalidade EAD, por meio de uma 
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parceria do programa REDEFOR (Rede de Formação de Professores), com a Rede 

Estadual de Ensino de São Paulo e a UNICAMP (Universidade Estadual de 

Campinas), e conclui, totalmente a distância, o curso de Pós-Graduação Lato Sensu 

em Língua Portuguesa para Professores do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio. 

Tendo iniciado assim, não parei mais. Antes mesmo de finalizar esse curso 

de especialização, comecei outra etapa muito importante da minha vida, que tem 

ligação direta com o fato de, hoje, eu estar escrevendo essa dissertação em um curso 

de Mestrado na PUC–SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo).Também na 

modalidade EAD, iniciei o curso de aperfeiçoamento Teachers’ Links: Reflexão e 

Desenvolvimento para Professores de Inglês, promovido pela Faculdade de Filosofia, 

Comunicação, Letras e Artes (FAFICLA), da PUC-SP, em parceria com a Associação 

Cultura Inglesa de São Paulo. 

O Teachers’ Links foi, sem dúvida, minha porta de entrada para a PUC-SP, 

dando continuidade ao desejo, já mencionado, de estar em contato direto com as 

tecnologias, de alguma forma. A partir dessa experiência, participei de um processo 

seletivo para professores de inglês de redes públicas, promovido pela Associação 

Cultura Inglesa de São Paulo e ingressei no curso de Especialização Práticas 

Reflexivas e Ensino-Aprendizagem de Inglês na Escola Pública, ministrado na sede 

da COGEAE (Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão), 

resultado de uma parceria entre a PUC-SP e a Associação Cultura Inglesa de São 

Paulo. 

Concomitantemente a essa especialização, cursei uma segunda 

licenciatura, também na modalidade EAD. Entendo como muito importante citar essas 

informações porque, por meio delas, me constituo como profissional e reconheço toda 

a ligação entre a minha pessoa, minha formação docente, as TDIC e esta pesquisa. 

O curso de especialização na PUC-SP, predominantemente presencial, 

continha uma disciplina chamada Formação Tecnológica do Professor que cursei 

como Módulo compulsório. Esse módulo era composto de um componente presencial 

e um a distância que, sem dúvida, me trouxe até aqui. Foi a partir dele, que pude 

conhecer a professora Profa. Dra. Maximina Maria Freire, orientadora desta pesquisa, 

que tem em sua formação acadêmica e nas pesquisas que desenvolve, forte ligação 

com temas relacionados à tecnologia. 
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Algo que considero muito interessante mencionar nesta introdução é que, ao 

rever os históricos escolares de alguns dos cursos que mencionei, pude constatar que, 

desde a primeira especialização que cursei, venho trazendo o tema tecnologia 

implícito em meus trabalhos de conclusão. A primeira monografia que redigi, propunha 

a elaboração de uma sequência didática que teve como tema central o ensino da 

Língua Portuguesa por meio de obras de arte: na época, uma interação virtual entre 

uma exposição de arte em cartaz na cidade de São Paulo, as obras do mesmo artista 

em um tour virtual por um museu de Paris, e a produção de resenhas críticas em uma 

revista digital. 

O trabalho de conclusão do curso de aperfeiçoamento Teachers’ Links teve 

como proposta, a escrita de um pré-projeto de pesquisa, e o tema foi relacionado ao 

uso das TIC no ensino de língua inglesa para professores da rede pública de ensino. 

Na especialização cursada na PUC-SP/COGEAE, denominada Práticas Reflexivas, a 

monografia que escrevi teve como tema a auto-heteroecoformação tecnológica do 

professor de inglês nas redes públicas de ensino estadual e municipal da cidade de 

São Paulo. 

Um semestre após ter finalizado essa especialização na PUC-SP, ingressei 

na pós-graduação em nível de mestrado, na mesma universidade, no Programa de 

Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, e por meio 

deste trabalho, os assuntos tecnologia, formação tecnológica de professores de língua 

inglesa e o uso de TDIC persistem e caminham lado a lado comigo. 

Todo esse percurso aparenta ser muito circular porque, há tempos, estou 

abordando os mesmos temas. Mas sei que eles não se esgotam nesta pesquisa. 

Ainda há muito o que investigar e, por isso, o meu interesse em dar continuidade à 

estudos nessa área. 

A pesquisa aqui apresentada, além de abordar a tecnologia, como foco que 

vem permeando meus estudos, também revela uma ligação direta com um pilar 

epistemológico que sustenta esta pesquisa:  a complexidade, pautada em Morin 

(2000, 2003, 2005, 2006, 2012, 2015a, 2015b). Trata-se de uma epistemologia que 

vai além de questões paradigmáticas, tendo seus princípios básicos (detalhados mais 

adiante) envolvidos nesta pesquisa e dela emergindo de forma sistêmica, dialógica, 

recursiva e hologramática. 
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 Esta pesquisa é orientada por uma metodologia de caráter qualitativo, 

denominada Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa (doravante 

AHFC), proposta por Freire (2010, 2012, 2017), que visa descrever e interpretar 

fenômenos que emergem da experiência humana por meio da representação textual 

dessa vivência. Nesse sentido, minha investigação foi desenhada e narrativas foram 

escolhidas como instrumento para obter resposta para a seguinte pergunta de 

pesquisa:  

Qual a natureza da vivência de professores de 
inglês (de escolas públicas, privadas e cursos de 
idiomas) que se utilizam de TDIC em suas aulas? 

 

Outro aspecto de grande relevância em minha formação docente e 

acadêmica – que certamente repercute no trabalho desenvolvido -, foi a oportunidade 

de integrar o GPeAHFC (Grupo de Pesquisa sobre a Abordagem Hermenêutico-

Fenomenológica e Complexidade), liderado pela Profa. Dra. Maximina Maria Freire, 

na PUC-SP. 

O GPeAHFC1 visa à investigação, descrição e interpretação de fenômenos 

complexos da experiência humana. A metodologia das pesquisas desenvolvidas pelos 

integrantes do Grupo é de natureza qualitativa, denominada abordagem 

hermenêutico-fenomenológica complexa (FREIRE, 2010, 2012, 2017). O Grupo de 

Pesquisa apresenta uma proposta inédita ao articular duas vertentes filosóficas 

(hermenêutica e fenomenologia) e uma teoria do conhecimento (a epistemologia da 

complexidade.  

O GPeAHFC contém diversas pesquisas que têm contribuído para que 

possamos repensar o ensino-aprendizagem de línguas, formação tecnológica de 

professores e EAD. Dentre tais estudos, destaco Melo (2017), que investigou o 

                                                 
1 “ O Grupo de Pesquisa sobre a Abordagem hermenêutico-Fenomenológica e Complexidade 
(GPeAHFC) visa à investigação, descrição e interpretação de fenômenos da experiência humana, 
procurando compreender que construtos os caracterizam e lhes dão identidade. As atividades do 
GPeAHFC também se direcionam ao estudo, desenvolvimento e discussão da abordagem, enfatizando 
a reflexão e o questionamento crítico sobre seus aspectos conceituais, bem como sobre os 
instrumentos e procedimentos que adota, com intuito de escrutinar seu potencial, investigar o âmbito 
de sua aplicabilidade e estabelecer interlocuções com posturas teóricas e metodológicas diversificadas. 
O grupo estabelece um diálogo próximo com a Complexidade e seus princípios, buscando uma 
tessitura teórico-metodológica inédita que tem fornecido suporte a pesquisas relacionadas ao ensino-
aprendizagem de línguas, formação de professores e educação a distância, bem como a temas 
relacionados a essas áreas. ” Fonte: http://gpeahfc.pro.br/quem-somos/. 
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fenômeno preparação de uma aula de/em inglês para Ensino Fundamental com uso 

de tecnologias digitais por meio de um curso de extensão, oferecido a graduandos do 

curso de Letras de uma universidade pública, e Burian (2018), que investigou a 

vivência de um curso online de formação de professores de inglês dos anos finais do 

Ensino Fundamental da rede pública do Estado de São Paulo, na perspectiva da 

complexidade, sob o ponto de vista desses professores.  

Vale também destacar os trabalhos de Muriana (2018), que investigou os 

fenômenos aula tradicional – com base no uso do livro didático -  e aula complexa - 

pautada no design educacional complexo (DEC), proposto por Freire (2013), ambos 

na perspectiva dos alunos, e Costa (2018),  que descreveu e interpretou o fenômeno 

vivência em oficina online complexa como extensão da sala de aula de inglês, na 

perspectiva dos alunos, também com base no DEC; além de outros trabalhos que se 

alinham a esta pesquisa quer em relação ao emprego de recurso tecnológico, quer 

em relação à adoção da abordagem hermenêutico-fenomenológica complexa. 

Outro elemento constituinte de minha experiência e formação na pós-

graduação que considero de extrema importância, foi a oportunidade de ter cursado a 

disciplina eletiva Desenvolvimento das Teorias e Práticas de Aprendizagem em AVA 

(Ambientes Virtuais de Aprendizagem), no Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Tecnologias da Inteligência e Design Digital, ministrada pela Profa. Dra.  Ana Maria Di 

Grado Hessel, que muito contribuiu para meu entendimento e aprendizagem sobre 

diferentes modelos pedagógicos e epistemológicos, ao ter em suas bases, a 

Epistemologia da Complexidade como um de seus pilares, além de poder ter contato 

direto com novas formas de pensar o ensino aliado às tecnologias, por meio do 

riquíssimo contato e troca de experiências com o corpo discente. 

A Epistemologia da Complexidade traz a esta pesquisa e a mim, como 

pesquisadora, a chance de perceber e compreender que cada um de nós é apenas 

um fio da teia da vida, e que o grande desafio que se almeja conquistar é saber lidar 

com as constantes imersões em um universo cósmico repleto de incertezas 

(ALMEIDA, 2008, p. 131). 

Espero que este trabalho contribua para a obtenção de subsídios para, 

futuramente, pensar, planejar e desenhar cursos de formação tecnológica para 

professores de inglês em nível de licenciatura, pós-graduação e extensão que venham 
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a responder a necessidades e expectativas docentes, especialmente quanto ao uso 

das TDIC nas aulas de Língua Inglesa.  

Apresento agora os capítulos que constituem esta dissertação. 

No primeiro capítulo, Fundamentação Teórica, trago a base epistemológica 

que sustenta este trabalho e seus pilares: a Epistemologia da Complexidade, as 

Noções de Sujeito e Sistema, os Macroconceitos ou Princípios Epistemológicos da 

Complexidade, e a Formação docente e a Epistemologia da Complexidade, 

articulando-a ao conceito de Auto-heteroecoformação tecnológica docente e às TDIC, 

a partir de uma seção que busca promover reflexões e articulações entre a 

Complexidade e experiências de formação de professores de inglês e aulas de Língua 

Inglesa vivenciadas em diferentes espaços. 

O segundo capítulo traz a Metodologia que baliza esta pesquisa, a AHFC – 

Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa, proposta por (FREIRE, 2010, 

2012, 2017). Além de explicitar a linha metodológica, trago o contexto de pesquisa e 

um perfil dos participantes; descrevo os instrumentos e procedimentos de registro 

textual. Para finalizar o capítulo, abordo os procedimentos de descrição e 

interpretação do material gerado. 

No terceiro capítulo, A vivência de uso das TDIC em vários contextos 

escolares, descrevo o uso das TDIC feito pelos participantes nas aulas que ministram, 

e interpreto a vivência desse uso. Por fim, apresento a constituição do fenômeno em 

foco neste estudo, ou seja, os temas e subtemas que emergem dos textos dos 

participantes ao interpretá-los à luz do referencial teórico explicitado no primeiro 

capítulo,  

Finalizando a dissertação, apresento minhas Considerações Finais e 

algumas propostas de reflexão, elencadas a partir da interpretação realizada com 

base nos temas e subtemas encontrados. Além disso, trago algumas questões que 

envolvem mudança curricular, especialmente nos cursos de formação de professores 

(licenciaturas), pós-graduação, aperfeiçoamento e extensão, para que possamos 

pensar, planejar e desenhar cursos de formação tecnológica para professores de 

Língua Inglesa (e professores de línguas, em geral), que se articulem às suas 

necessidades e expectativas como docentes. 
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1. Fundamentação Teórica 

 

 

“Toda coisa sendo ajudada e ajudando, e tudo estando 
em relação com tudo, as coisas mais distantes 
reunidas umas às outras por um elo, considero 
impossível conhecer as partes se não conheço o todo, 
como acho impossível conhecer o todo se não 
conheço as partes”. 

Edgar Morin (2003, p. 25) 

 

Neste capítulo, apresento as bases teóricas que sustentam esta pesquisa. 

Para tanto, inicio com a Epistemologia da Complexidade; as noções de Sujeito e 

Sistema; os princípios que norteiam o pensamento complexo, ancorada em Morin 

(2000, 2003, 2005, 2006, 2012, 2015a, 2015b); o Paradigma Complexo e  o conceito 

de Auto-heteroecoformação docente (FREIRE, 2009); a Auto-heteroecoformação 

tecnológica docente (FREIRE; LEFFA, 2013); e as Tecnologias Digitais de Informação 

e Comunicação (ALMEIDA, 2007; WESTON; BAIN, 2010; ALMEIDA; VALENTE, 

2011; KENSKI, 2003; 2012; FREIRE; LEFFA 2013; MELO, 2017).  

 

1.1 Epistemologia da Complexidade  

 

Justifico a opção que faço por referir-me à Complexidade como uma 

Epistemologia2 devido ao sentido não apenas científico, mas filosófico que 

lexicalmente o termo traz em si, ao tratar da natureza, etapas e limites do 

conhecimento humano, relações que se estabelecem entre sujeitos e objetos do 

conhecimento, suas polaridades e ambiguidades, que ao interagirem em um 

ecossistema vivo, podem levar à produção de conhecimento. 

Morin (2015a, p. 97) cita Adorno (1982/1990) e afirma que “A totalidade é a 

não verdade”, justificando tal afirmação ao argumentar que “a totalidade é 

                                                 
2 https://www.dicio.com.br/epistemologia/ 
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simultaneamente a verdade e a não verdade”, e reiterando que renuncia a “qualquer 

esperança de uma doutrina e de um pensamento verdadeiramente integrados. ” 

Por esta razão, ao particularmente adotar o termo Epistemologia, compreendo 

haver um sentido mais amplo e passível de mobilidade, enquanto que ao fazer 

referência à Complexidade como uma Teoria3 do conhecimento, penso que estaria 

adotando uma visão simplista e redutora, que não condiz com a natureza do 

pensamento de Morin, veiculado em sua obra, e não corresponde às minhas 

aspirações como pesquisadora. 

 Ainda à luz dos pensamentos de Morin (2015a), compreendo que ao referir-

me à Complexidade como uma Teoria do conhecimento confiro um caráter e uma 

visão mais estanque, como se a busca do conhecimento fosse algo uniforme, um 

processo que visasse descobrir e provar verdades generalistas, por meio de 

procedimentos replicáveis em diferentes contextos, ainda que esses sejam ímpares 

entre si. 

Freire e Leffa (2013, pp. 60 - 61) se referem à Complexidade como paradigma 

emergente, ao abordarem questões paradigmáticas sob os vieses conceitual e 

transicional. Os autores abordam o conceito de paradigma tradicional como uma 

proposta de padrões e modelos a serem seguidos, em determinado tempo e espaço, 

pois atendem às necessidades vigentes em uma determinada realidade. 

Apoiados em Behrens e Oliari (2007, p. 55), Freire e Leffa (2013, p. 60 - 61) 

afirmam que “a transição, a superação do padrão vigente para a emergência de um 

novo, é marcada por um movimento de aceitação ou de resistência”; assim, utilizam o 

termo paradigma ao se referirem à complexidade, e parecem não fazer distinções 

entre as escolhas lexicais, paradigma e pensamento complexo. Dessa forma, 

considero importante destacar que apesar de salientar a escolha do termo 

Epistemologia ao referir-me à Complexidade, esta pesquisa também utiliza o termo 

paradigma, por ser fiel às escolhas adotadas pelos autores em que o estudo está 

ancorado. 

Ao me posicionar como pesquisadora, considero que um paradigma pode ser 

visto como um modelo a ser seguido e, como esta pesquisa está pautada na vivência 

                                                 
3 https://www.dicio.com.br/teoria/ 
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de seres humanos, nunca iguais entre si, mesmo que aparentemente possam estar 

vivenciando experiências semelhantes, entendo que a essência de um fenômeno que 

expressa uma determinada vivência é única e, portanto, não há modelos a serem 

seguidos, tudo está em constante movimento e transformação. 

 Sendo assim, ancoro meu pensamento nas palavras de Morin (2015a, pp. 99 

- 100) ao salientar que o que lhe “interessa é respeitar as exigências de investigação 

e de verificação, próprias ao conhecimento científico, e as exigências de reflexão 

propostas ao conhecimento filosófico. ” 

Morin (2015a, p. 102) argumenta que a complexidade é, para ele, “o desafio” 

e, não “a resposta”, pois o autor afirma estar em busca de uma possibilidade de pensar 

por meio da complicação, das incertezas e das contradições. Para Morin (2015a, p. 

102), “a ideia de complexidade comporta a imperfeição, já que ela comporta a 

incerteza e o reconhecimento do irredutível. ” 

Em um pensamento tradicional, cartesiano e linear, os princípios que regem 

a consciência científica são separatistas e redutores, por natureza. O princípio de 

redução limita o conhecimento ao que pode ser quantificado, e segue o axioma de 

Galileu, em que os fenômenos só devem ser descritos com a ajuda de quantidades 

mensuráveis. 

Contudo, segundo Morin (2003, p. 81), nenhum ser vivo pode ser mensurado 

matematicamente, por meio de fórmulas. Desse modo, pressupõe-se a emergência 

de uma nova forma de pensar, pautada na Epistemologia da Complexidade, que 

compreenda que o conhecimento das partes depende do conhecimento do todo, e 

que o conhecimento do todo também depende do conhecimento das partes; que 

conceba os fenômenos de modo multidimensional, sem reducionismos, que 

reconheça as diferentes realidades, conflituosas e ambíguas entre si, e que respeite 

as diferenças, ao mesmo tempo que reconhece suas unicidades. 

Segundo Morin (2015a, p. 103) 

 [...] a complexidade não é apenas a união da complexidade e da não 
complexidade (a simplificação); a complexidade está no coração da relação 
entre o simples e o complexo, porque uma tal relação é ao mesmo tempo 
antagônica e complementar. 
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 Desse modo, pode-se esperar que o real significado de complexus - aquilo 

que é tecido junto -  possa ser valorizado e entendido não como uma verdade 

absoluta, mas como uma das muitas possibilidades existentes na tentativa de 

interpretar realidades distintas e comuns entre si. 

Em uma perspectiva sistêmica, que aborda questões relativas à ordem e 

desordem das partes em relação ao todo, Morin (2005, p. 267) refere-se ao paradigma 

tradicional, nomeando-o paradigma da organização e afirmando que esse paradigma 

admite uma Reforma do Pensamento, cuja “explicação já não deve expulsar a 

desordem, já não deve ocultar a organização, mas deve conceber sempre a 

complexidade da relação. ” Uma representação do novo paradigma pode ser feita por 

meio da figura que segue: 

 

Figura1. O novo paradigma de acordo com Morin 

organização 

 

                                    desordem                       ordem 

Fonte: Morin (2005, p. 267). 

 

Ao se interrogar sobre a condição humana e localizar o homem em sua 

posição no mundo, Morin (2000, pp. 47-48) ressalta que nos encontramos 

esquartejados, devido à visão de mundo fragmentária que ainda impera em nossa 

sociedade, em nosso Planeta, salientando que: 

É impossível conceber a unidade complexa do ser humano pelo pensamento 
disjuntivo, que concebe nossa humanidade de maneira insular, fora do 
cosmos que a rodeia, da matéria física e do espírito do qual somos 
constituídos, bem como pelo pensamento redutor, que restringe a unidade 
humana [...] o novo saber, por não ter sido religado, não é assimilado nem 
integrado [...] assiste-se ao agravamento da ignorância do todo, enquanto 
avança o conhecimento das partes. 

 

Pautando-me no pensamento de Morin (2015b, pp. 106 - 109), a Reforma do 

Pensamento está diretamente relacionada à nossa capacidade de articular e religar os 
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saberes e de nos apartarmos do que ele conceitua paradigma da disjunção. Morin afirma 

que não precisamos anular nossas capacidades separatistas, analíticas e 

hiperespecialistas, mas que devemos acrescentar a elas um pensamento que articula, 

que religa. 

Outro fato a que Morin (2015b, p. 62) nos alerta é que, ao contrário dos 

adultos, “ as crianças fazem funcionar espontaneamente suas aptidões sintéticas e suas 

aptidões analíticas, [sentindo] espontaneamente as ligações e as solidariedades”, 

enquanto que nós, adultos, “ [...] produzimos os modos de separação e lhes ensinamos 

a constituir entidades separadas e fechadas. ” Nesse sentido, torna-se necessário 

resgatar essa habilidade das crianças, reaprender com elas. 

Considero importante destacar, no âmbito desta pesquisa, um aspecto trazido 

à tona por Morin (2015b, p. 120 - 123), ao abordar a questão da Reforma do Pensamento 

e uma verdadeira mudança de paradigma: o autor afirma que “a reforma deve ser 

pensada, não apenas no nível da universidade, mas desde o ensino fundamental”, e 

salienta ainda que “a dificuldade reside em educar os educadores, o que constitui o 

grande problema”. Tal afirmação pauta-se em Marx, ancorado em uma das teses de 

Feuerbach que questionava: “Quem educará os educadores? ” Existe uma resposta: que 

eles se autoeduquem com o auxílio dos educandos. ” (MORIN, 2015b, p. 120). 

Devido ao fato de a maioria dos participantes desta pesquisa atuar como 

professores de inglês em contextos de Ensino Fundamental, acredito ser pertinente 

ressaltar que Morin (2015b, p. 123) afirma estar “convencido de que é desde o ensino 

fundamental que podemos tentar situar – por em ação – o pensamento que religa, pois 

ele se encontra presente em estado selvagem, espontâneo, em toda criança.” 

Proponho uma reflexão sobre algo que resgata a ideia que permeia a 

argumentação que faço em relação à escolha do termo Epistemologia a que me referi 

no início deste capítulo, ao apontar que Morin (2006, p. 17) afirma que “...os paradigmas 

são estrututuras de pensamento que de modo inconsciente comandam nosso discurso” 

e que, quando essas estruturas são fixadas muito cedo, elas se endurecem e torna-se 

difícil modificá-las. Ao compreender que complexus significa “o que é tecido junto”, a 

grande questão é diferenciar e juntar, e não reduzir e separar. 
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Diante da perspectiva de que esta pesquisa lida com a experiência vivida por 

professores de Língua Inglesa que atuam como sujeitos inseridos em um sistema e 

são, ao mesmo tempo, parte e todo, uma vez que vivem como indivíduos e sociedade 

simultaneamente, abordo, a seguir, as noções de sujeito e sistema, pautando-me em 

Giusta e Franco (2003), Hessel (2005), Mariotti (2000), Maturana e Varela (1995) e 

Morin (2003, 2015a, 2015b). 

 

1.1.1  As Noções de Sujeito e Sistema 

Conforme Morin (2003, p. 81), 

Hoje em dia, admite-se cada vez mais que, como indica a já citada frase de 
Pascal, o conhecimento das partes depende do conhecimento do todo, como 
o conhecimento do todo depende do conhecimento das partes. Por isso, em 
várias frentes do conhecimento, nasce uma concepção sistêmica, onde o 
todo não é redutível às partes.  

 

Ancorado em Morin, Mariotti (2000, p. 90) ressalta que nos sistemas, “o todo 

organizado produz qualidades e propriedades que não existem nas partes tomadas 

isoladamente.” Mariotti menciona o que conceitua como “revolução sistêmica”, 

afirmando que ela se caracterizou por sua propriedade que nos permite compreender 

que “é possível o diálogo entre as diversas disciplinas do conhecimento, e daí partir 

para repensar de um modo abrangente a nós mesmos e ao mundo.” 

Ao abordar a Epistemologia da Complexidade e a questão sistêmica Giusta e 

Franco (2003, pp. 61- 62), apoiadas em Morin, discutem a importância da contribuição 

Piagetiana e mencionam um sujeito ativo em um sistema autônomo, cujo critério de 

definição é a auto-organização e/ou auto-regulação, que pressupõe uma organização 

interna realizada pelo próprio sujeito. 

A partir dessa noção balizada em Morin, essas autoras compreendem todo 

sistema autônomo como sistema complexo. Segundo Giusta e Franco (2003), a noção 

de sujeito é fundamental para os processos de ensino-aprendizagem, o entendimento 

das relações daqueles que atuam nesses contextos, e todas as questões que 

envolvem o âmbito da Pedagogia. 
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Essas pesquisadoras também trazem Morin e o desenvolvimento da teoria 

dos sistemas autônomos, com base em von Foerster (1968) - que apresenta uma 

definição de sistemas em que a autonomia se dá em relação à dependência ao mundo 

externo e, do mesmo modo, o fechamento define-se pela abertura -  de modo que, 

apenas dessa forma e por meio das trocas com o mundo externo, um sistema pode 

construir tais operações (GIUSTA; FRANCO, 2003, p. 61). 

Morin (2015b, p. 29) argumenta que “a organização viva, [...] a auto-

organização, está muito além das possibilidades atuais de apreensão da cibernética, 

da teoria dos sistemas, da teoria da informação [...]”, e mesmo do próprio conceito de 

organização piagetiano, que o autor afirma ter ignorado “o pequeno prefixo recursivo 

“auto”, cuja importância tão fenomenal quanto epistemológica vai se revelar, [...] 

capital.” Pautado em von Foerster, Morin (2015b, p. 31) salienta que “a ordem auto-

organizada só pode se complexificar a partir da desordem, ou melhor, já que estamos 

numa ordem informacional, a partir do “ruído” (grifo do autor).”  

Apoiadas em Morin, Giusta e Franco (2003, p.62) passam a apresentar 

sistemas auto-eco-organizadores, em substituição a sistemas auto-organizadores, 

pois entendem que o termo eco ilustra a importância e influência que o meio físico 

exerce na construção de conhecimento e autonomia dos sujeitos. 

Hessel (2005) também adota o pensamento de Morin, ao afirmar que um 

sistema auto-eco-organizador é dotado de autonomia relativa, de individualidade, 

incerteza, ambiguidade e complexidade; além de interagir constantemente com seu 

exterior, é capaz de criar suas próprias determinações e finalidades. 

De acordo com Hessel (2005, p. 2) quanto mais autônomo é o sistema, menos 

isolado ele será, e, pautada em Morin (2000a, p. 128), concebe: 

Esse princípio auto-eco-organizador vale para as sociedades e para os seres 
humanos. Os seres humanos, por exemplo, autoproduzem-se, transformam-
se sempre e são únicos e originais. São autores de seu próprio processo 
organizador e por isto são sujeitos com autonomia. A noção de autonomia 
humana é complexa e tem relação direta com a ideia de dependência. Cada 
ser depende de sua cultura e sociedade. Para salvaguardar sua autonomia, 
o sujeito despende energia e se abastece de energia no seu meio e, portanto, 
depende desse meio. O ser humano tem liberdade, uma condição que 
emerge enquanto constrói a sua própria identidade, pois conta com 
possibilidades de escolher e decidir. 
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Destaco a importância de falar sobre a noção de sujeito, a partir de Morin 

(2003), e sobre a ideia de autonomia que depende de seu ambiente, uma vez que o 

ser humano é, segundo o autor, biológico, psicológico, cultural e social.  

Outro aspecto relevante a ser elevado em conta, é o que estabelece a noção 

de indivíduo e sujeito, que de acordo com Morin (2003), na história dual do 

pensamento biológico, ou a realidade é vista por meio da figura do indivíduo físico, ou 

por sua espécie. Desse modo, Morin (2003, p. 118) propõe que consideremos essas 

duas visões antagônicas, assim como o fez Niels Bohr4, ao tratar a onda e o 

corpúsculo: como duas noções, aparentemente antagônicas, que são 

complementares para dar conta de uma mesma realidade, como ilustrado a seguir: 

Figura 2: Onda e Corpúsculo 

 

 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=9XuOAGtIcIo 

 

Para compreender a noção de sujeito, é preciso pensar que toda organização 

biológica precisa de uma dimensão cognitiva. Além da questão genética, todo ser vivo 

obtém informações do meio ambiente em que vive e exerce uma atividade cognitiva 

inseparável de sua parte de ser vivo, a dimensão cognitiva é indispensável à vida. Ao 

visualizar a Figura 2, onda e corpúsculo, observamos noções antagônicas tais quais 

as que envolvem o sujeito autônomo e, ao mesmo tempo, dependente de seu meio, o 

que justifica a importância de focalizar a relação sistêmica existente entre o sujeito e 

a noção auto-eco-organizadora que permeia esta argumentação. 

                                                 
4 Niels Henrick David Bohr foi um físico dinamarquês cujos trabalhos contribuíram decisivamente para 
a compreensão da estrutura atômica e da física quântica. 

https://www.youtube.com/watch?v=9XuOAGtIcIo
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A dimensão cognitiva também pode ser chamada de computacional. De acordo 

com Morin (2003, p. 120), “[...] a computação é o tratamento de estímulos, de dados, 

de signos, de símbolos, de mensagens, que nos permite agir dentro do universo 

exterior, assim como de nosso universo interior, e conhecê-los.” O cômputo é o ato 

pelo qual o sujeito se constitui e posiciona-se em seu próprio mundo, para lidar, ele 

mesmo, com ele. 

A primeira definição de sujeito seria o egocentrismo: “Eu [je] sou eu [moi]” é o 

princípio que permite estabelecer, a um só tempo, a diferença entre o “Eu” (subjetivo) 

e o “Eu” (sujeito objetivado), e sua indissolúvel identidade (MORIN, 2003, p. 120). 

Conceber a ideia de identidade é reforçar o fato de que ninguém pode falar por 

alguém, ou viver algo que o outro vive, a não ser o si mesmo; no entanto, para que eu 

me reconheça como tal, preciso do outro. 

Pautando-me em Maturana e Varela (1995, p. 84-85), trago à discussão a 

noção de sujeito como ser vivo que se constitui em uma classe e se distingue 

exatamente pela capacidade de se produzir continuamente a si mesmos, 

característica que os autores chamam de organização autopoiética.  O que caracteriza 

essa organização é a capacidade de os elementos envolvidos nesse processo 

estarem dinamicamente relacionados em uma contínua rede de interações. Associo 

essas características às inter-relações que se estabelecem continuamente em 

processos de ensino-aprendizagem, por meio não apenas das interações de um 

sujeito com o outro (aluno-professor, professor-aluno), mas desses atores com as 

linguagens que produzem e, nesse rol, o uso das TDIC possui especial destaque em 

minhas reflexões. 

A noção de acoplamento estrutural, trazida à luz de Maturana e Varela (1995, 

p. 137), é um aspecto importante a ser focalizado, bem como a noção de sujeito (ser 

vivo) e como este se relaciona com outros sujeitos e as linguagens que articulam  entre 

si:  

[...] O acoplamento estrutural é sempre mútuo: tanto os organismos como o 
meio sofrem transformações [...] O acoplamento estrutural entre o organismo 
e o meio ocorre entre sistemas operacionalmente independentes. A 
manutenção dos organismos como sistemas dinâmicos em seu meio 
depende de uma compatibilidade entre os organismos com o meio, o que 
chamamos de adaptação. Se, por outro lado, as interações do ser vivo com 
seu meio se tornam destrutivas, desintegrando-o ao interromper sua 
autopoiese, consideramos que o ser vivo perdeu sua adaptação. A 
adaptação, portanto, é uma consequência necessária do acoplamento 
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estrutural da unidade com o meio, e portanto não deveria surpreender. Em 
outras palavras, a ontogenia5 de um indivíduo é uma deriva de mudanças 
estruturais com conservação de organização e adaptação.6 

 

A adaptação e compatibilidade entre agentes que interagem em um mesmo 

ambiente justifica a relevância de pensar e refletir sobre as interações entre 

professores-alunos e alunos-professores, professores-tecnologia, alunos-tecnologia, 

professores-alunos e tecnologia, e a aula de língua inglesa como sendo o ambiente 

em que todas essas inter-relações acontecem, nos contextos em que essa pesquisa 

está situada. 

Cada um dos participantes interage em um sistema e é capaz de se regenerar 

e se reestruturar de modo independente mas, em uma situação de ensino-

aprendizagem de línguas, e em qualquer outra situação em que haja interação, um 

depende do outro para que o sistema se estabilize, a adaptação ocorra, e o objetivo 

em comum de todos - a aprendizagem - possa acontecer, comportando-se de forma 

autônoma e dependente ao mesmo tempo. O acoplamento estrutural nesse cenário, 

e em qualquer outro em que haja interação entre seres vivos, que neste caso, tem 

como elemento primordial a linguagem que se estabelece por meio das TDIC, é 

essencial para que a conservação de uma certa organização e adaptação sejam 

possíveis; isso permitirá a construção conjunta do conhecimento. Tudo está em 

equilíbrio e desequilíbrio simultaneamente. 

Mariotti (2000) destaca o pensamento sistêmico e a proposta do pensamento 

complexo e aponta que a ideia é pensar o todo nos termos das partes e vice-versa. 

Ao mencionar o que chamou de revolução sistêmica, afirma que essa nova maneira 

de pensar, nos permite compreender que é possível estabelecer um diálogo entre as 

diversas disciplinas do conhecimento. 

No campo da educação, a possibilidade desse diálogo entre disciplinas, não 

mais vistas de modo estanque e separatista, pode permitir que nos enxerguemos em 

novas posições no mundo e em nossos modos de pensar. Estaríamos em um 

processo de transição, vindos de uma abordagem disciplinar, para uma 

                                                 
5 Ontogenia: história das transformações de uma unidade como resultado de uma história de interações 
a partir de sua estrutura inicial (MATURANA; VARELA. A Árvore do Conhecimento. Campinas: 
Workshopsy, 1995). 
6 Grifos dos autores. 
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transdisciplinar e, nessa, ainda não sabemos exatamente de que modo estamos 

posicionados (MARIOTTI, 2000, pp. 90-91). 

Morin (2015b, p. 110) afirma que “a noção de sistema, ou de organização, [...] 

permite conectar e religar as partes a um todo e nos livrar dos conhecimentos 

fragmentários”. Proponho uma articulação entre as ideias elencadas por Mariotti 

(2000), que também se baseia em Morin, ao abordar as transições que a educação e 

aqueles que nela estão diretamente envolvidos – professores e alunos – estão 

sujeitos. 

A passagem de um pensamento disciplinar, linear, fragmentário, para um 

pensamento pautado em uma visão que consegue ligar e religar informações de 

campos antes vistos como distintos, que concebe a educação como um sistema, parte 

de um pensamento disciplinar  (que divide o objeto de estudo para examinar suas 

partes), para um multidisciplinar (em que várias disciplinas ou especialidades estudam 

um mesmo objeto sem se comunicar entre si), seguindo para uma vertente 

interdisciplinar (em que diferentes disciplinas estudam um mesmo objeto e tentam se 

comunicar umas com as outras).  

Do ponto de vista de Mariotti (2000, p. 91), pautado em Jean Piaget, o próximo 

passo seria chegar a uma visão transdisciplinar, que estaria a um passo à frente, 

“representaria uma fase superior de desenvolvimento, na qual as interações ou 

reciprocidades entre as disciplinas especializadas não bastariam”, seria “um sistema 

total, sem fronteiras entre as disciplinas.” 

Com o objetivo de refletir sobre como se encontram articulados os construtos 

teóricos que embasam a Epistemologia da Complexidade, Morin (2015a, p. 72) 

estabelece que “temos a necessidade de macroconceitos”, os quais seriam princípios 

que nos auxiliam a pensar sobre a complexidade do real.  Ele afirma que os conceitos 

não são definidos por suas fronteiras, mas por seus núcleos. Morin (2015a, p. 73) 

estabelece que “as fronteiras são sempre fluidas, são sempre interferentes” e por esta 

razão deve-se tentar “buscar definir o centro” e esta definição pode ser feita por meio 

de três princípios: dialógico, recursivo e hologramático, os quais abordo a seguir. 
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1.1.2 Macroconceitos: Princípios Epistemológicos da Complexidade 

 

Segundo Mariotti (2000, pp. 95-96), o princípio dialógico “considera que as 

contradições nem sempre podem ser superadas. ” O autor afirma que o operador 

dialógico7 busca “manter as contradições atuantes e complementares: procura 

trabalhar com a presença necessária e inevitável de processos ou ideias antagônicas.” 

Do ponto de vista de Morin (2015b, p. 114), a noção dialógica pode ser 

considerada herdeira da dialética, mas não de modo reducionista, que busca a 

superação das contradições por meio de uma síntese, “mas como a presença 

necessária e complementar de processos ou instâncias antagônicas. ” De acordo com 

Morin, é por meio da associação e complementaridade dos antagonismos, que 

emergem a religação de ideias que se rejeitam mutuamente, como as ideias de vida 

e morte. 

Morin (2015b, p. 115) declara que existe a possibilidade de religar noções sem 

negar a oposição entre elas. Afim de exemplificar as ideias de antagonismo e 

complementaridade, em uma relação dialógica como duas forças opostas que se 

complementam, Morin (2015a, p. 73), destaca uma série de exemplos que ele acredita 

serem úteis para que possamos pensar a complexidade, tal como a seguir: 

Às vezes, nos espantamos de ver mamíferos comerem seus filhotes e 
sacrificarem sua progenitora para sua própria sobrevivência. Nós mesmos 
podemos nos opor violentamente a nossa família e dar preferência a nosso 
interesse frente ao de nossos filhos ou nossos pais. 

 

Morin (2015a) também concebe que pensemos em termos dialógicos a 

respeito da ordem e da desordem que, segundo ele, “são dois inimigos: um suprime 

o outro, mas ao mesmo tempo, em certos casos, eles colaboram e produzem 

organização e complexidade. ” A complexidade da relação ordem/desordem/ 

organização surge quando se constata que a desordem é necessária a certas 

                                                 
7 Mariotti (2000) nomeia os princípios da complexidade como operadores, e também como pensamento. 
A exemplo, se refere ao princípio dialógico como pensamento dialógico sem que haja distinção entre 
os termos. 
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condições para que haja organização, e que isso contribui para o crescimento da 

ordem (Morin, 2015a, p. 63). 

Assim, Morin (2015a, p. 63) nos recorda uma das frases de Heráclito: “Viver 

de morte, morrer de vida”, e acrescenta que: 

Hoje, sabemos que esse não é um paradoxo fútil. Nossos organismos só 
vivem por seu trabalho incessante durante o qual se degradam as moléculas 
de nossas células. Não só as moléculas de nossas células se degradam, mas 
as nossas próprias células morrem. Sem parar, durante nossa vida, várias 
vezes nossas células são renovadas, com exceção das do cérebro e de 
algumas células hepáticas provavelmente. 

 

Uma segunda noção importante é a que se refere ao princípio recursivo,8 que 

Morin (2015a, p. 74) define como “um processo em que os produtos e os efeitos são 

ao mesmo tempo causas e produtores do que os produz. ” O autor ressalta que a ideia 

recursiva propõe a ruptura do pensamento linear de causa e efeito, uma vez que “tudo 

o que é produzido volta-se sobre o que o produz num ciclo ele mesmo autoconstitutivo, 

auto-organizador e autoprodutor. ” 

A propósito desta questão, Morin (2015a, p. 74) reforça a ideia de que somos 

ao mesmo tempo, produtos e produtores e destaca que 

A sociedade é produzida pelas interações entre indivíduos, mas a sociedade, 
uma vez produzida, retroage sobre os indivíduos e os produz. Se não 
houvesse sociedade e sua cultura, uma linguagem, um saber adquirido, não 
seríamos indivíduos. 

 

A terceira noção aqui apresentada e conceituada por Morin (2015b, p. 116) é 

o princípio hologramático. Sobre ele, o autor “explicita que em um sistema ou em um 

mundo complexo, não apenas uma parte encontra-se no todo, mas o todo encontra-

se na parte.” De acordo com Mariotti (2000, p. 95), por meio da fotografia obtida pelo 

processo holográfico, “cada ponto contém a totalidade do objeto reproduzido, quer 

dizer, as partes estão contidas no todo mas este está também nelas incluso.” Uma 

ilustração desse processo pode ser vista a seguir: 

                                                 
8 Nomeado por Mariotti (2000, pp. 94 - 95) circularidade produtiva, por Morin (2015b, p. 111) circuito 
autorregenerador ou recursivo, e ainda como princípio da recursão organizacional (MORIN, 2015a, p. 
74). Devido a essas variações conceituais, opto por utilizar a nomeação princípio recursivo, não fazendo 
distinção dos termos apontados pelos autores nesta seção. 
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Figura 3. O sujeito e a totalidade do universo: uma lógica recursiva, dialógica e 

hologramática 

 

 

Fonte: 

https://i1.wp.com/www.gnosisonline.org/wpcontent/uploads/2013/12/holograma2.jpg?fit=640%2C541 

 

Apoio-me em Morin (2015a, pp. 74-75), ao pensar na articulação existente 

entre o sujeito e um pensamento sistêmico, e na Figura 3 para ressaltar que a 

articulação que o holograma nos permite visualizar “vai além do reducionismo, que só 

vê as partes, e do holismo que só vê o todo. ” Segundo o autor: 

[...] na lógica recursiva, sabe-se muito bem que o adquirido no conhecimento 
das partes volta-se sobre o todo. O que se aprende sobre as qualidades 
emergentes do todo, tudo que não existe sem organização, volta-se sobre as 
partes. Então pode-se enriquecer o conhecimento das partes pelo todo e do 
todo pelas partes, num mesmo movimento produtor de conhecimentos. [...] a 
própria ideia hologramática está ligada à ideia recursiva, que está ligada, em 
parte, à ideia dialógica.  

 

A Epistemologia da Complexidade possibilita a articulação entre todos os 

princípios apresentados, exatamente como a noção sistêmica e a de sujeito podem 
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ser vistas na Figura 3.  Desse modo, compreende-se que há uma ligação entre as 

partes e todo que compõem esta pesquisa e, por esta razão, a próxima seção aborda 

questões relativas à formação docente, de acordo com Freire (2009) e Freire e Leffa 

(2013), e ao paradigma complexo9 . 

 

1.2 A Formação docente e a Epistemologia da Complexidade  

 

Freire e Leffa (2013) propõem que tenhamos uma visão mais questionadora 

e atenta, que nos permita pensar e refletir sobre a formação docente sob um enfoque 

complexo. Para tanto, sugerem uma nova visão conceitual para a formação docente, 

entendendo-a como um processo auto-heteroecoformador. 

Deste modo, discutem a formação tecnológica docente sob o enfoque da 

complexidade moriniana e abordam os princípios dialógico, recursivo e hologramático, 

a partir de um detalhamento do paradigma tradicional e da visão de formação docente 

vigente nesse modelo. Dessa forma, compreendem o paradigma complexo como uma 

concepção inédita que inclui a formação tecnológica do professor de línguas em 

contextos brasileiros. 

Segundo Freire e Leffa (2013, p. 60), o conceito de paradigma permite uma 

percepção da realidade ao conferir a manutenção de um determinado modo de pensar 

e viver a vida por um certo período de tempo. Isso indica que as teorias e práticas 

vigentes que acompanham tal paradigma estão respondendo, positivamente, às 

necessidades daquele momento. No entanto, se tais necessidades não estão sendo 

mais satisfeitas e novas inquietações vão surgindo, novos modelos e formas de 

pensar vão sendo construídas, de modo que surge um novo paradigma. 

Essa transição, ou superação de um paradigma vigente e a emergência de 

um novo, pode gerar uma série de transtornos e movimentos de resistência, que levam 

a conflitos que se revelam nas atuações teórico-práticas de profissionais. 

Freire e Leffa (2013, p. 61-62), pautados em Behrens e Oliari (2007), 

sustentam que o paradigma newtoniano-cartesiano ou tradicional, se mostra 

                                                 
9 Recorro ao termo paradigma porque foi utilizado pelos autores no texto em questão. 
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reducionista e simplificador, ao passo que fragmenta e reduz o todo às partes para 

melhor compreendê-las, além de revelar um caráter dual sempre separatista, que em 

se tratando dos campos da educação e formação docente, sugere não haver unidade 

entre as disciplinas e saberes, o que torna o conhecimento e os modos de aprender 

algo segmentado, linear, sequencial, fatiado em partes, nivelado gradualmente, a 

partir do que é considerado mais fácil, ao mais difícil. Visto dessa maneira, o 

conhecimento passa a ser mensurável e racionalmente identificável (FREIRE; LEFFA, 

2013, p. 62). 

Respaldados pela obra de Morin, Freire e Leffa (2013, p. 65) acreditam que o 

paradigma tradicional já não atende às demandas atuais e propõem que reflitamos 

sobre a formação docente sob o prisma do pensamento complexo, o atual contexto 

dos cursos de Letras e a formação de professores. 

De acordo com o modelo tradicional, Freire (2009) aponta que a formação do 

docente de Letras se divide em dois momentos distintos. O primeiro deles seria a 

formação inicial ou pré-serviço, denominada preparação para a prática, em que o 

docente ainda é licenciando – situação que a autora questiona, pois está constatado 

que a grande maioria dos professores de línguas, especialmente os de língua inglesa, 

a partir da verificação de certo grau de proficiência no idioma, já atuam 

profissionalmente - mesmo sem ter tido sua licenciatura concluída. Após a conclusão 

da licenciatura, o docente estaria preparado para o exercício da profissão, e a 

continuidade de sua formação se denominaria em serviço ou contínua/continuada. 

Freire e Leffa (2013) acentuam que essa configuração temporal e linear 

aplicada à formação docente, não corresponde ao que de fato acontece e que, 

portanto, é mais um dos indicadores de que é preciso buscar um novo referencial não 

linear. Os autores acreditam na superação de uma visão fragmentada da realidade e 

na emergência de uma percepção sistêmica.  

Pautada em Pineau e Michéle (1983) e Pineau (1988), Freire (2009) investiga 

a percepção de que os processos formativos dos sujeitos são atemporais, e destaca 

a teoria tripolar de formação, caracterizada por meio dos movimentos de: 

personalização, socialização e ecologização. A partir desse referencial, propõe quatro 

dimensões que associa aos polos de autoformação, heteroformação e ecoformação, 

como ilustrado no quadro abaixo:  
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Quadro 1: Auto-heteroecoformação: polos e dimensões 

 

Fonte: FREIRE (2009, p. 19); revisado por FREIRE e LEFFA (2013, p. 70 - 73). 

 

A autoformação é o momento em que o sujeito se responsabiliza por sua 

própria formação, por meio da ação do eu como sujeito individual e social. Na 

heteroformação, o sujeito social age com outros sujeitos, indicando um movimento de 

coformação, e na ecoformação, há a ação recíproca do sujeito ecológico com o meio 

ambiente. 

Moraes (2007), ancorada em Pineau (2006), acredita que tais polos se 

articulam continuamente e que, eventualmente, um pode se sobressair em termos de 

relevância em relação ao outro em determinados momentos da vida. Existe uma 

complementaridade entre eles que garante a unidade constitutiva aos processos 

formativos. 

Freire (2009, p. 20), considera que tais polos e dimensões não podem ser 

concebidos isoladamente, pois se constituem em partes de um todo inconcluso e 

indissolúvel e que, por esta razão, encontram-se interconectados e associados entre 

si. A partir dessa concepção, Freire (2009) propõe uma hifenização, com a intenção 

de salientar tal indissocialidade: auto-heteroecoformação – e ressalta a: 
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[...] simultaneidade dos construtos que a compõem, [e] liberta os processos 
formativos de uma visão reducionista e simplificadora, na medida em que 
destaca os sujeitos, suas individualidades, suas inter-relações e o ambiente 
em que se constituem, se desenvolvem e se transformam. 

 

Freire e Leffa (2013) ressaltam o caráter sistêmico-complexo de natureza 

multidimensional, multirreferencial e auto-heteroecoformador da formação docente e 

voltam suas atenções à formação tecnológica de professores que, segundo os 

autores, encontra-se numa sociedade em processo de digitalização. 

 

1.2.1 A Auto-heteroecoformação tecnológica docente 

 

A partir de uma concepção sistêmico-complexa, Freire e Leffa (2013) 

revisitam a denominação  auto-heteroecoformação proposta por Freire (2009, p. 24) 

e ampliam tal definição nomeando-a auto-heteroecoformação tecnológica ao 

compreender, a partir de uma visão ternária de formação e interconectividade de polos 

e dimensões, que a ação do meio ambiente já não é apenas presencial, mas também 

digital, mediada por meio de interfaces tecnológicas que se configuram como 

linguagens singulares, que ativam uma ação crítico-reflexiva dos sujeitos sobre o 

meio, os outros e si mesmos.  

Freire e Leffa (2013, p. 75) consideram a apropriação de tais interfaces como 

pertinentes e adequadas aos processos de construção/desconstrução/ reconstrução 

do conhecimento e na sua inserção crítica, não apenas no mundo presencial, mas no 

digital, o que permite uma formação docente plena do eu como sujeito individual, 

social, tecnológico e planetário. 

Freire e Leffa (2013) identificam a figura do professor representado pelo docente 

de Língua Inglesa como um profissional que possui uma postura investigadora e 

crítica, que se distancia de práticas transmissivo-repetitivas e da transposição de 

materiais para o meio digital, e passa a utilizar as interfaces tecnológicas de que 

dispõe, em práticas inovadoras que permitam a criação e o desenvolvimento de novas 

ideias dentro e fora da sala de aula, por meio do uso das TDIC, não apenas por meio 

da reprodução de vídeos e áudios ou da transposição do impresso para o digital. 
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Ao abordar questões que envolvem os processos formativos de docentes de 

línguas, em especial as estrangeiras, Freire e Leffa (2013) destacam alguns aspectos 

que revelam certos avanços quanto ao uso do computador e da Internet nos cursos 

de Letras. Os autores afirmam que houve um aumento no número de disciplinas que 

integram tecnologias educacionais e atividades a distância, e que as TDIC são 

discutidas por meio da leitura de pesquisas acadêmicas contemporâneas que 

abordam o assunto; porém, na maioria das vezes, esse debate permanece no campo 

teórico. 

Relatam também outras situações em que são implementadas disciplinas que 

além de discutir aspectos teóricos, também os incluem nas atividades práticas de 

produção de conteúdo e, até mesmo, de materiais didáticos. Nesse caso, essas 

práticas são oferecidas por meio de disciplinas semipresenciais. Para que haja 

instrumentalização com o intuito de atender às novas demandas, tanto dos alunos, 

quanto dos professores, em suas atividades profissionais, uma sugestão de inovação 

quanto ao modo de enxergar e produzir tais conteúdos, seria a adoção de um novo 

design de cursos10, que proporcionasse a discentes e docentes, a chance de ir além 

juntos, afim de que possam arriscar e utilizar as TDIC de modo a ultrapassar 

resistências e a mera transposição do livro impresso para slides de apresentação, por 

exemplo. 

A auto-heteroecoformação tecnológica docente surge como uma possibilidade, 

sugerindo a necessidade de repensarmos o currículo dos cursos de licenciatura em 

Letras, com o objetivo de que os professores passem a usar as TDIC com propósitos 

educacionais que lhes permitam a ligação/religação de saberes, decorrente de uma 

mudança de pensamento, de forma complexa e sistêmica. Entendo como urgente e 

necessário que reflitamos sobre o que Freire e Leffa (2013, p. 78) constatam: 

[...] em termos da formação proporcionada nos cursos de Letras, preparamos 
para o mercado de trabalho profissionais predominantemente analógicos 
que, como indivíduos, agem digitalmente em suas atividades de lazer e de 
entretenimento, mas não exploram o universo virtual em suas aulas com seus 
alunos e, portanto, atuam profissionalmente no mundo analógico, apesar de 

                                                 
10 Freire (2013) propõe o DEC – Design Educacional Complexo, que foi pensado para o desenho de 
cursos online, mas que também é aplicável a contextos presenciais. O DEC é construído por momentos 
de preparação, execução e reflexão que acontecem simultaneamente e levam em consideração as 
necessidades de alunos e professores, bem como da instituição, tendo como base o pensamento 
complexo. 
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lançar mão do suporte digital (como Google, por exemplo) para preparar suas 
aulas. 

 

Com o objetivo de pensar sobre as TDIC na formação dos docentes de línguas 

e em contextos de aprendizagem, passo a aspectos voltados às tecnologias, como 

uma forma de articular as informações vistas até aqui e refletir sobre modos de 

vivenciar as TDIC em contextos de aprendizagem e na formação dos docentes de 

línguas. 

 

  1.3 TDIC – Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

 

Esta reflexão se inicia por meio de uma das afirmações feitas por Melo (2017, 

p. 47), acerca do que propõem Costa (2013) e Valente (2013): 

 

[...] percebe-se que somente inserir TDIC no ensino não é suficiente para que 
se promovam mudanças significativas na educação. A construção de 
conhecimento a partir da inserção de TDIC, a consciência de suas 
potencialidades e a organização das informações por essas disponibilizadas, 
bem como a materialização dessas mudanças na prática docente, somente 
serão possíveis a partir da mudança de pensamento. 

 

A mudança de pensamento discutida por Melo (2017) vai ao encontro das 

reflexões propostas até o presente momento neste capítulo, o qual está pautado na 

Epistemologia da Complexidade moriniana, ideia que também emerge na seção 

anterior em que, com base em Freire e Leffa (2013, p. 76-78), aponto a necessidade 

de uma mudança curricular nos cursos de Letras, de acordo com a articulação feita 

pela proposta apresentada por esses autores. 

Segundo Almeida e Valente (2011, p. 5), a ideia de implantar o uso das TDIC 

na educação brasileira, especialmente no âmbito da escola pública, diz respeito à 

integração das tecnologias ao que acontece na sala de aula e ao desenvolvimento de 

conteúdos curriculares. A inclusão das TDIC na educação não se refere, apenas, à 

inserção da disciplina Informática na matriz curricular. 
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Contudo, de acordo com Almeida e Valente (2011, p. 6), 

 [...] não existem exemplos de sistemas educacionais no mundo, nem mesmo 
nos países mais desenvolvidos, onde a tecnologia está largamente 
disseminada, inclusive nas escolas, que trabalham as tecnologias integradas 
às atividades de sala de aula. Nesse caso, as trajetórias ainda divergem, e 
as tecnologias e o currículo ainda são tratados de maneira desintegrada.  

 

 Com base na afirmação acima, observo que as TDIC, em relação ao currículo, 

são tratadas de modo fragmentado, contrariando os pressupostos de uma visão 

sistêmico-complexa e integradora, na qual esta pesquisa está pautada. 

Almeida e Valente (2011, p. 6) propõem a ideia de que devemos desenvolver 

um olhar crítico e não ignorarmos o fato de que as tecnologias fazem parte de nossas 

vidas e influenciam nossos modos de estruturar o pensamento, de ser, agir e pensar. 

A partir das descobertas e do descortinar de oportunidades advindas da Web 2.0, por 

meio da chegada dos computadores portáteis (laptops, tablets e smartphones), 

tornou-se emergente a necessidade de provocar mudanças no cenário da sala de 

aula, em todos os níveis de aprendizagem, devido às novas relações com o 

conhecimento, modos de aprender e o currículo.   

O uso educacional das TDIC depende do domínio das funcionalidades e 

modos de operação de tais interfaces, assim como a identificação e descoberta das 

potencialidades pedagógicas relacionadas ao uso das TDIC implícitas nas propostas 

curriculares (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p. 9).  

Pautando-me em Freire e Leffa (2013, p. 78) e no conteúdo apresentado neste 

capítulo, reafirmo a articulação que faço em relação ao conceito de auto-

heteroecoformação tecnológica docente e as reflexões feitas pelos autores, que 

propõem que precisamos ter profissionais que sejam capazes de lidar com recursos 

tecnológicos para propósitos educacionais que permitam uma transformação mais 

abrangente, no sentido de despertar novas formas de aprender por meio das TDIC  e 

assim, contribuir para a constituição de um sujeito individual, social, tecnológico e 

planetário. 

De acordo com Almeida e Valente (2011), as TDIC encontram-se cada vez 

mais presentes em nosso cotidiano. Na escola, elas foram inicialmente inseridas com 

finalidade administrativa e só depois começaram a ser utilizadas com fins 
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pedagógicos; porém, de forma não tão integrada ao currículo, como por meio de 

laboratórios de informática. Esses autores acreditam que o currículo se constrói no 

processo educativo e, a partir dessa concepção, as TDIC podem facilitar o registro do 

processo de desenvolvimento das produções de professores e alunos, das estratégias 

adotadas e dos conhecimentos mobilizados e em construção.  

Segundo Weston e Bain11 (2010, p. 9, tradução minha) destacam: 

 “[...] a maioria das tentativas de melhoria são feitas para eles, e não por eles 
(Tyack & Cuban, 1995). Consistentes esforços para melhoria não atendem 
ao que os professores fazem e valorizam (Cuban, 1998, 2003; Cuban & 
Usdan, 2003). Não surpreende o fato de que a maioria deles têm feito pouco 
para mudar, inovar, ou reformar a educação (Noddings, 2007; Pogrow, 1996)”  

 

E, complementando essa reflexão, Almeida e Valente (2011, p. 71) ressaltam 

que: 

[...]. No caso das TDIC, em geral, elas são o apêndice ao que acontece na 
sala de aula tradicional. As atividades em sala continuam praticamente as 
mesmas e os laboratórios de computadores, quando usados, não são 
integrados aos assuntos curriculares desenvolvidos em sala de aula. 

 

É possível estabelecer uma articulação entre o que constatam Almeida e 

Valente (2011) e o que Freire e Leffa (2013, p. 76) propõem, apoiados em Paulo Freire 

(1970), ao se referirem ao desenvolvimento de um professor que revele uma postura 

problematizadora e que se distancie das práticas transmissivo-repetitivas e da 

transposição de materiais presenciais para o meio digital, passando a integrar as 

tecnologias em práticas inovadoras. Almeida e Valente (2011, p. 72) sugerem que 

tenhamos uma educação baseada na resolução de problemas, o trabalho com temas 

geradores, ou projetos, para evitar a automatização de “velhas práticas”, apoiados em 

Weston e Bain (2010):  

[...] Mesmo no caso de acesso pleno às TDIC, como acontece com os laptops 
[...] em geral eles têm sido utilizados para o acesso imediato à informação, 
como o livro: para a produção de texto, em grande parte, substituindo o lápis 
e o papel; e para armazenar informação, como repositório de informação 
digital, substituindo os fichários. Nenhuma dessas “inovações” está 

                                                 
11 “[...] most attempts at improvement were done “to it not by it” (Tyack & Cuban, 1995). Improvement 
efforts consistently did not attend to what teachers do and value (Cuban, 1998, 2003; Cuban & Usdan, 
2003). Not surprisingly, most have done little to change, innovate, or reform education (Noddings, 2007; 
Pogrow, 1996). ” 
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relacionada com alterações do processo de ensinar e aprender. Elas 
simplesmente automatizam velhas práticas (grifo dos autores). 

 

É importante lembrar que valores e pressupostos inscritos na Epistemologia 

da Complexidade, como a solidariedade, a dialogicidade, a articulação entre o 

conhecimento local e global e a convivência com a diferença, são alguns dos 

elementos estruturantes que permeiam as relações com as tecnologias em meio a 

mudanças sistêmicas. Para que essa concepção seja empregada, o papel mediador 

do professor é fundamental pois, a partir de suas orientações, é possível executar, de 

modo eficaz, as funções e operações propiciadas por meio do uso das TDIC. 

Kenski (2012, p. 94) se refere à adequação do uso das TDIC no ensino como 

um novo projeto de sociedade, em que “[...] é preciso que ocorra uma profunda, 

significativa e absoluta “mudança institucional” nos sistemas e esferas educacionais. 

” A autora ressalta que: 

A atuação de qualidade do professor brasileiro na sociedade da informação 
vai depender de toda uma reorganização estrutural do sistema educacional, 
da valorização profissional da carreira docente e da melhoria significativa de 
sua formação, adaptando-o às novas exigências sociais e oferecendo-lhe 
condições de permanente aperfeiçoamento e constante atualização. 

 

É pertinente destacar que há um diálogo consensual entre o que declaram 

Kenski (2012), Freire (2009) e Freire e Leffa (2013), quanto ao posicionamento de que 

não basta fornecer aos professores apenas o conhecimento instrumental sobre como 

operar as novas tecnologias, mas que a aproximação e apropriação das TDIC deve 

começar desde muito cedo, preferencialmente nas licenciaturas e nos cursos de 

Pedagogia. 

Ancorada em Freire e Leffa (2013), percebo muito fortemente a urgência de 

que os conteúdos curriculares dos cursos de Letras, no tocante às tecnologias sejam 

revistos, afim de que os processos de formação sejam eficazes, a ponto de o professor 

sentir-se apto a integrá-las, não apenas em seu uso fora da sala de aula, para 

preparação de materiais via busca em sites, ou em sua vida social; mas que esse 

professor consiga integrar as TDIC em todas as suas práticas escolares de modo tão 

natural quanto a escolha da cor de um giz para escrever no quadro negro. 
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De acordo com Kenski (2012, p. 88-89), o papel do professor é muito 

importante e ele precisa saber disso, pois sua ação profissional competente não será 

substituída pelas máquinas. Longe disso, as TDIC podem ampliar o campo de atuação 

docente para além dos muros da escola e da sala de aula tradicional. Fator muito 

importante que cabe à mediação do professor, é o desenvolvimento da criatividade e 

análise crítica de situações inesperadas que podem surgir por meio das diferentes 

mídias; lembrando que a incerteza, imprevisibilidade e instabilidade são 

características marcantes e presentes em sistemas complexos e autônomos que 

abarcam a Epistemologia da Complexidade, segundo Morin. 

Kenski (2012, p. 92-93) enfatiza que não basta adaptarmos as formas 

tradicionais de ensino aos novos equipamentos ou vice-versa. A opção pelo uso das 

TDIC muda toda a dinâmica do processo de ensino-aprendizagem. A autora ressalta 

que há uma nova cultura educacional que requer uma nova pedagogia, a qual deve 

favorecer, mutuamente, aprendizagens personalizadas e a aprendizagem cooperativa 

em rede. Kenski (2012) aponta que há uma nova lógica de ensinar que faz uso de 

redes, redefinindo o papel do professor. 

Ainda que esta seja uma pesquisa qualitativa, considero alguns dados 

quantitativos importantes para propor uma reflexão sobre o uso da internet móvel por 

professores e alunos no Brasil. Para tanto, apresento um recorte de uma pesquisa 

nacional por amostra domiciliar (PNAD), divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) em seu site oficial12 em dezembro de 2018, PNAD contínua 

TIC 2017: internet chega a três em cada quatro domicílios do país. 

Os dados que compõem essa investigação indicam, dentre outros resultados, 

que:  

 [...] Entre as 181,1 milhões de pessoas com 10 anos ou mais de idade no 
país, 69,8% acessaram a Internet pelo menos uma vez nos três meses 
anteriores à pesquisa; 

 [...] O percentual de pessoas de 10 anos ou mais que acessou a Internet 
através do celular aumentou de 94,6% (2016) para 97,0% (2017)  

 

                                                 
12https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/ 
releases/23445-pnad-continua-tic-2017-internet-chega-a-tres-em-cada-quatro-domicilios-do-pais 
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e a parcela que usou a televisão para esse fim subiu de 11,3% (2016) para 16,3% 

(2017). Por outro lado, o percentual de pessoas que utilizaram microcomputador como 

via de acesso à Internet caiu de 63,7% para 56,6%, comportamento similar ao uso 

do tablet, cuja taxa de uso para esse fim caiu de 16,4% para 14,3%, no período.  

Esses resultados possibilitam uma reflexão pertinente a esta pesquisa, uma 

vez que os professores participantes deste estudo atuam, majoritariamente, nos 

Ensinos Fundamental I e II, que é ofertado a crianças e adolescentes de seis a catorze 

anos de idade. Os dados indicam que o acesso à Internet, nessa faixa etária, teve um 

aumento de 2,4%, entre 2016 e 2017, o que representa cerca de 4,3 milhões de 

crianças e adolescentes conectados. 

Outra informação relevante a esta pesquisa é a de que o acesso à Internet 

por meio das smart tvs também teve um aumento substancial, o que pode indicar o 

surgimento dessa interface como facilitadora da aprendizagem, especialmente nos 

domicílios, enquanto que o uso do dispositivo móvel possibilita que o ensino-

aprendizagem seja também, móvel, ou seja, que não dependa de um espaço físico 

estruturado para que aconteça. 

Há um estudo nomeado TIC Educação 2016 que identifica a infraestrutura, os 

usos e apropriação das Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas 

brasileiras, tanto na prática pedagógica, quanto na gestão escolar. O público-alvo 

pesquisado que mais interessa a esta pesquisa são os alunos de Ensino 

Fundamental, com turmas de 5º e 9º ano, totalizando 11.069 alunos de todas as 

regiões do Brasil que responderam a entrevistas por meio de questionários. Segundo 

informações obtidas nessa pesquisa, 1.854 professores também participaram desse 

estudo, respondendo a questões. Os resultados estão representados no Gráfico 1, 

abaixo: 
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Gráfico 1. Uso do celular para acesso à Internet por professores 

 
Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação 
(Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas brasileiras 
- TIC Educação 2016. 

 

O gráfico acima demonstra um crescimento significativo de 2011 a 2016, no 

número de professores que acessam a Internet pelo celular nas esferas social e 

profissional.  

O Gráfico 2, a seguir, indica qual dispositivo os alunos utilizam para acesso à 

Internet: 
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Gráfico 2: Dispositivos para acesso à Internet por alunos 

 

Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação 
(Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas brasileiras 
- TIC Educação 2016. 

 

Os números representados no Gráfico 2 indicam que parece ser expressiva a 

necessidade de voltar a atenção à formação tecnológica do professor quanto ao uso 

das tecnologias móveis para ensino, uma vez que, segundo a pesquisa apresentada 

acima, o celular é o dispositivo mais utilizado para acesso à Internet por alunos. 

Em uma escala de 80 professores que afirmam utilizar a Internet do celular 

em atividades com os alunos, entre os anos de 2015 e 2016, houve um aumento 

significativo em todas as esferas de participantes: professores de escolas municipais, 

estaduais e particulares. Entre as turmas pesquisadas, 5º e 9º anos, as aulas 

ministradas aos quintos anos do Ensino Fundamental registraram o maior índice de 

uso, como mostra o gráfico abaixo: 
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Gráfico 3. Professores que usam a Internet do celular em atividades com os alunos. 

 

Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação 
(Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas brasileiras 
- TIC Educação 2016 (Figura adaptada pela autora). 

 

Para complementar a apresentação dos dados, exibo o gráfico a seguir, que 

traz como público–alvo, alunos de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental I e 8º e 9º 

anos do Ensino Fundamental II quanto ao uso da Internet por meio do celular na 

escola, em dependências públicas municipais e estaduais e particulares brasileiras, 

em um total de cem participantes: 
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Gráfico 4. Uso da Internet por meio do celular na escola. 

 

 

 

Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação 
(Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas brasileiras 
- TIC Educação 2016 (Figura adaptada pela autora). 

 

 

O destaque da informação do gráfico acima é o número de alunos de escolas 

estaduais que utiliza a Internet por meio do celular na escola, que é maior do que o 

número de alunos pesquisados em escolas particulares. O gráfico também indica um 

número significativo de alunos das séries finais do Ensino Fundamental II que utiliza 

a Internet por meio do celular nas escolas. 

Os números apresentados são de grande relevância para refletirmos sobre o 

papel das TDIC no universo da educação de modo geral e, como tem acontecido, o 

acesso à informação em nosso país. A partir desses dados, podemos pensar em 

novas formas de ensinar e aprender por meio das TDIC, e também como, enquanto 

professores formadores, professores de línguas e de quaisquer outras disciplinas, 
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podemos amplamente alcançar nossos objetivos quanto ao ensino-aprendizagem na 

contemporaneidade. 

Do ponto de vista de Kenski (2003, p. 2-4), “estamos vivendo um novo 

momento tecnológico”, que visa à ampliação das possibilidades de comunicação e 

informação por meio de equipamentos como o telefone, a televisão e o computador, 

que alteram as formas de viver e aprender na atualidade - a chamada sociedade da 

informação, ou sociedade digital. Portanto, são requeridos novos valores e atitudes 

no atual cenário e estágio de desenvolvimento. 

Kenski (2003, pp. 4-5) acrescenta que “[...] o mau uso dos suportes 

tecnológicos pelo professor põe a perder todo o trabalho pedagógico e a própria 

credibilidade do uso das tecnologias em atividades educacionais. ” Por essa razão, 

dados fornecidos por pesquisas como as que foram mencionadas nesta seção, 

traduzem a relevância e urgência com que nós, pesquisadores, professores 

formadores em constante formação, temos que nos manter atualizados, sempre 

buscando inovar, testar nossa criatividade e imaginação junto aos nossos alunos e a 

nós mesmos. 

 Kenski (2003, p. 6) nomeia o momento que estamos vivenciando como “nova 

sociedade digital” e, no que tange à aprendizagem mediada pela tecnologia, ressalta 

que: 

A informação disponibilizada na tela do computador é flexível, moldável, 
sujeita a alterações.  Ao contrário do espaço de transmissão oral de 
informações e mesmo do uso sistemático de livros impressos, o uso 
educacional das tecnologias digitais de informação e comunicação permite a 
realização de várias atividades, visando ao desenvolvimento de novas 
habilidades de aprendizagem, atitudes e valores pessoais e sociais. 

 

Concordo com Vetromille-Castro e Ferreira (2016), ao reafirmarem o que 

Freire e Leffa (2013) já haviam dito em relação à necessidade de que sejam revistos 

os cursos de Letras e que sejam tratados academicamente, aspectos que circundam 

a inserção das tecnologias na educação e aprendizagem de línguas como um 

compromisso que revele a responsabilidade que temos em preparar o professor para 

que, não apenas em seu uso social, ele possa utilizar criativamente as TDIC, mas 

também em suas aulas de línguas, em cursos de licenciaturas, e em todas as searas 

as quais esteja inserido. 
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1.3.1 TDIC e Complexidade em ação em aulas de Língua Inglesa  

 

Nesta seção, compartilho experiências de aulas de Língua Inglesa em 

contextos variados, em que as pesquisadoras foram professoras e formadoras, e 

fizeram uso das TDIC em suas aulas, lançando mão da Epistemologia da 

Complexidade (MORIN, 2003, 2006, 2015a, 2015b) como parte do referencial teórico 

e adotando a abordagem hermenêutico-fenomenológica complexa (FREIRE, 2010, 

2012, 2017) como orientação metodológica. 

As pesquisas aqui apresentadas integram o corpo de estudos realizados por 

integrantes do Grupo de Pesquisa sobre a Abordagem Hermenêutico-

Fenomenológica e Complexidade (GPeAHFC). Os trabalhos citados estão disponíveis 

para consulta no site da biblioteca digital da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo – PUC-SP13. 

A partir da experiência de Melo (2017) que, em sua tese de doutorado, 

investigou o fenômeno preparação de uma aula de/em inglês para Ensino 

Fundamental com uso de tecnologias digitais, dou início ao compartilhamento de 

experiências que envolvem TDIC em aulas de Língua Inglesa. 

Melo (2017) desenhou e ministrou um curso de extensão de Língua Inglesa, 

baseado nos construtos da Epistemologia da Complexidade. Esse curso foi oferecido 

a licenciandos do quinto semestre de um curso de Letras, de uma universidade 

pública, e teve como base o Design Educacional Complexo (DEC), proposto por Freire 

(2013)14. Esse desenho sugere que professores e alunos construam o curso juntos, 

proponham conteúdos, discutam sobre objetivos, prazos e todos os aspectos que 

envolvem a experiência de ensino–aprendizagem proposta. 

Essa experiência foi desenvolvida por meio de um curso de caráter híbrido, 

com carga horária presencial de aproximadamente dezoito horas, e a distância, de 

                                                 
13 https://sapientia.pucsp.br/ 
14 É possível encontrar informações sobre o DEC na nota de rodapé número 10. 
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cerca de doze horas. A interface tecnológica escolhida foi o Voice Thread 15. Durante 

o curso, os alunos utilizaram o e-mail como recurso de comunicação e escolheram 

outras interfaces tecnológicas para compor o produto que estavam desenvolvendo 

(uma aula de inglês), como o Movie Maker e o GoAnimate16. 

Outra experiência recente é a de Costa (2018), cuja dissertação de mestrado 

investigou o fenômeno vivência em oficina online complexa, e também teve como 

suporte o Design Educacional Complexo (FREIRE, 2013). 

O curso foi desenvolvido pela professora pesquisadora com a participação de 

alunos de uma escola de idiomas que possuíam diferentes níveis de proficiência.  A 

oficina foi proposta como uma extensão da sala de aula presencial de inglês. As 

interações se deram de forma assíncrona, por meio do ambiente virtual Google 

Classroom, e teve duração de duas semanas. Os participantes também utilizaram 

outras interfaces tecnológicas como Google Docs17, Whatsapp e MailVu18.  

Há também, a pesquisa de Ragnev (2018) que teve como participantes 

professores de Ensino Médio, de escolas de currículo duplo, que utilizam o tablet em 

suas aulas, contendo o livro didático. Seus instrumentos de investigação foram 

registros textuais (perfil profissional e relato sobre experiências) recebidos por e-mail. 

Para concluir essa descrição de pesquisas, compartilho a experiência de 

Burian (2018), destacando sua tese de doutorado: Formação online de professores 

de inglês dos anos finais do ensino fundamental da rede pública do estado de São 

Paulo, sob a perspectiva da complexidade - e as contribuições de seu trabalho. 

Burian (2018) foi designer de um curso de formação de professores de língua 

inglesa, denominado Articulando o currículo dos anos finais, o qual  teve como uma 

                                                 
15 Voice Thread é definida por Melo (2017) como sendo uma interface síncrona e assíncrona, disponível 
na Web 2.0, a qual pode ser utilizada gratuitamente (versão possui recursos básicos) ou paga (com 
recursos extras).Possui uma série de utilidades, entre elas: a produção de recursos didáticos, 
associados ao áudio e ao vídeo, que podem potencializar a aprendizagem significativa; b) criação de 
um fórum multimídia sobre determinada temática, estimulando a participação dos alunos e o 
desenvolvimento de competências múltiplas. 
16 Segundo Melo (2017) o Windows MovieMaker é um editor de filmes, gratuito. É possível criar, editar 
e compartilhar vídeos e o GoAnimate é uma ferramenta online que permite criar vídeos animados 
profissionais.  
17 Google Docs, ou Documentos Google, é um aplicativo gratuito para a criação e edição de textos. 
18 WhatsApp é um aplicativo para envio de mensagens instantâneas de texto e de voz e MailVu é uma 
ferramenta online gratuita para gravação de vídeo e envio do mesmo por e-mail. 
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de suas bases teóricas o DEC (FREIRE, 2013), a metodologia de projetos (BEHRENS, 

2006) e a Auto-Heteroecoformação Tecnológica (FREIRE, 2009; FREIRE; LEFFA, 

2013).   

Ofertada a partir de uma parceria com uma das Diretorias de Ensino da Rede 

Estadual de Ensino de São Paulo, essa experiência foi desenvolvida por meio de um 

curso semipresencial que, no componente a distância, teve como suporte a plataforma 

digital Moodle19 . 

A seguir, apresento o capítulo que aborda a metodologia em que esta 

pesquisa está pautada, a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa 

proposta por Freire (2010, 2012, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                 
19 Moodle é o acrônimo de "Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment", um software 
livre, de apoio à aprendizagem, executado num ambiente virtual. 
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2. Metodologia  

 

 

“Todo fazer é conhecer e todo conhecer é fazer.  

Tudo o que é dito, é dito por alguém. ” 

Maturana e Varela (1995, p. 70) 

 

Neste capítulo, apresento a metodologia que baliza esta pesquisa, a 

Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa, proposta por Freire (2010, 

2012, 2017). Apresento também, os participantes da pesquisa e seus contextos; os 

instrumentos e procedimentos de geração dos textos utilizados e os procedimentos 

de interpretação do material produzido. 

 

2.1        Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa 

 

A escolha pela abordagem hermenêutico-fenomenológica complexa, proposta 

por Freire (2010, 2012, 2017) contribui para esta pesquisa porque essa orientação 

metodológica possui caráter qualitativo e, desde 2013, está articulada à Epistemologia 

da Complexidade, que é o construto teórico estruturante desta pesquisa. A articulação 

com a complexidade torna-se fato relevante, pois provocou que a anteriormente 

denominada abordagem hermenêutico-fenomenológica passasse a ser reconhecida 

como abordagem hermenêutico-fenomenológica complexa. 

Freire (2010) ressalta que, com respaldo na hermenêutica, a base de 

interpretação da abordagem hermenêutico-fenomenológica e também da abordagem 

hermenêutico-fenomenológica complexa são os registros textuais fornecidos pelos 

participantes, os quais resgatam a vivência de um fenômeno específico da experiência 

humana. Nesse sentido, é importante destacar que essa abordagem visa a descrever 

e interpretar fenômenos da experiência humana, pela perspectiva de quem os 

vivencia.  
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Com base em van Manen (1990), Freire (2010, p. 23) ressalta que: 

 

[...] a abordagem hermenêutico-fenomenológica investiga o mundo “como ele 
é”(ibid),” e permite “que se defina como objetivo de pesquisa a descrição e 
interpretação de uma ou mais manifestações de um dado fenômeno, 
procurando, por meio da textualização de experiências de quem o vivencia, 
identificar os temas que o estruturam, que compõem sua essência e que, 
portanto, lhe conferem identidade.”  

 

 

Freire (2010) se identifica com os pensamentos de Dilthey (1985) e van Manen 

(1990), acerca de aspectos que envolvem as experiências de vida e/ou vividas, as 

quais só percebemos ao desenvolvermos a capacidade de retrospecção. Os textos 

escritos são elementos que nos proporcionam percorrer, por quantas vezes forem 

necessárias, caminhos que nos levam à reflexão sobre aquilo que já foi vivido, pois o 

registro textual não se perde com o tempo, como as palavras proferidas. 

Freire (2010) apoia-se em Heidegger (2006) e aponta o fato de que a 

fenomenologia procura contemplar a natureza essencial de um fenômeno e que, 

portanto, uma investigação que a tenha como uma de suas bases, fundamenta-se na 

descrição de experiências humanas em sua forma mais intrínseca. Segundo Freire 

(2010, p. 20), a hermenêutica lida com “a textualização de interpretações de 

experiências”. Fundamentada em Gadamer (1975/1996), Freire (2010, p. 21) afirma 

“[...] que a textualização das experiências vividas pelos participantes de uma 
investigação específica pode ser vista como um instrumento mediador entre 
o momento em que foram compartilhadas, o momento em que foram 
registradas e os vários momentos em que foram interpretadas e re-
interpretadas, pelo pesquisador, pelos participantes, em função do interesse 
em desvendar um determinado fenômeno. 

 
 

Freire (2010, p. 23) propõe uma abordagem que inicialmente nomeia como 

hermenêutico-fenomenológica (AHF), enfatizando a importância de uma grafia 

intencionalmente hifenizada, pois procura destacar a importância igualitária da 

contribuição de cada uma de suas correntes filosóficas. Repensando a nomeação da 

abordagem à luz da complexidade, Freire (2017, p. 178) destaca que, na abordagem 

hermenêutico-fenomenológica complexa, 



58 

 

 

o todo é formado por partes igualmente relevantes que o formam e este, por 
sua vez, reflete as partes, desde a sua nomeação. Assim, na denominação 
está implícita a intenção de, com igual ênfase, descrever 
fenomenologicamente e interpretar hermeneuticamente, um fenômeno da 
experiência humana. 

 

Todos os registros que materializam o fenômeno sob investigação possuem 

o formato de texto que pode ser produzido por meio de diferentes instrumentos como: 

entrevistas gravadas em áudio, conversas transcritas, narrativas escritas, diários de 

bordo, relatos, ou biografias, por exemplo. Esse texto, em seu formato literal, comporá 

uma etapa da abordagem, nomeada textualização. 

Segundo Freire (2010, p. 23), pautada em van Manen (1990), o processo que 

sucede a textualização é denominado tematização. De acordo com a autora: 

[...] esse processo, típico dos procedimentos de interpretação sob uma 
perspectiva hermenêutico-fenomenológica, compreende as várias leituras 
dos textos resultantes da textualização das experiências vividas e a 
identificação de unidades menores – unidades de significado – primeiramente 
destacadas em virtude dos sentidos que contêm e revelam, em relação ao 
fenômeno investigado. 

 

Ao conceito de tematização, Freire (2010) propõe dois movimentos 

significativos: refinamento e ressignificação. A etapa nomeada como refinamento 

concebe que as unidades de significado possam ser articuladas, considerando sua 

proximidade de sentido.  Simultaneamente a essa etapa, ocorre a ressignificação, 

momento em que as unidades de significado vão sendo confrontadas, confirmadas 

e/ou descartadas. 

Segundo Freire (2017, p. 178 -179), a partir dos processos de refinamento e 

ressignificação, que envolvem “movimentos contínuos e complementares”, chega-se 

a um substantivo, ou seja, encontra-se 

 

[...] a representação mais apropriada para um tema, pois será a última 
redução possível, a unidade mais refinada e a que melhor expressa a 
ressignificação desejada. Em outras palavras, o tema é uno na materialização 
de sua nomeação, mas múltiplo em sua significação, uma vez que representa 
o refinamento de várias unidades de significado, identificadas ao longo de 
todo um processo interpretativo.   
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Freire (2010, p. 24) adota uma metáfora para capturar a junção desses dois 

processos que acontecem simultaneamente: ela os caracteriza como um mergulho 

interpretativo, por permitir um contínuo questionamento das unidades de significado 

encontradas e um aprofundamento no sentido dos textos fornecidos. Segundo a 

autora, o aprofundamento que vai sendo conquistado por meio da possibilidade de ir 

e vir, torna possível “refinar cruzamentos e inter-relações entre as unidades de 

significado. ” 

Deste modo, ocorre o ciclo de validação: 

 [...] o qual confere à interpretação hermenêutico-fenomenológica [complexa] 
validade e confiabilidade, legitimando as descobertas e, em alguma medida, 
dando conta da subjetividade interpretativa, que é inerente à abordagem 
(FREIRE, 2010, p. 24). 

 

Ao observarmos o quadro a seguir, encontramos o que Freire (2010, p. 25) 

entende como “rotinas de organização, interpretação e validação”, que segundo a 

autora, se constituem em “traços distintivos da abordagem hermenêutico-

fenomenológica complexa: 

 

Quadro 2. Rotinas de organização e interpretação. 

 

Fonte: Freire (2010). 
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O quadro de Freire (2010) permite a percepção da importância da articulação 

entre os movimentos interpretativos que ocorrem a partir das rotinas de interpretação, 

contempladas por meio das etapas de textualização, tematização (que envolve os 

processos de refinamento, ressignificação) e o ciclo de validação, que como já 

mencionado nesta seção, promove o que a autora nomeia como mergulho 

interpretativo.  

 

2.2 Contexto da Pesquisa20 

 

Esta pesquisa se desenvolve por meio da participação de dois professores de 

Língua Inglesa que atuam em contextos de Ensino Fundamental I e II em duas escolas 

públicas da rede municipal, uma professora de escola pública estadual, uma 

professora que atua no ensino de Língua Inglesa em nível Fundamental I na rede 

privada, e um professor de Língua Inglesa que leciona em um instituto privado de 

idiomas, totalizando cinco professores. 

O requisito para participar deste estudo foi o de que o professor teria que 

lecionar língua inglesa e utilizar TDIC em suas aulas. Esta pesquisa não solicitou 

autorização para ocupar nenhum espaço físico e foi conduzida com o auxílio de 

interfaces tecnológicas como e-mail e Whatsapp, tanto para o envio de informações e 

orientações aos participantes, como para o recebimento dos textos que foram 

utilizados para os procedimentos de descrição e interpretação do fenômeno 

investigado.  

 

2.3 Participantes 

Pesquisas científicas são instrumentos que possibilitam refletir sobre 

problemas que permeiam diversas esferas da sociedade e, por esta razão, possuem 

grande importância para promover reflexões e pensar soluções exequíveis que 

                                                 
20 Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da PUC-SP, recebendo o Parecer emitido pelo 
número 2.850.447. 
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possam minimizar questões que impedem melhorias e avanços em diversos setores. 

No âmbito educacional, não é diferente.  

Considero importante registrar a dificuldade que enfrentei em conseguir a 

participação de professores de línguas para esta pesquisa. Faço esse depoimento 

afim de que ele seja um alerta para que a sociedade e a comunidade docente possam 

dar a devida importância a esse tipo de participação pois, dessa maneira, professores 

e alunos poderão ter seus anseios registrados, de modo que se possa pensar 

soluções para determinados problemas e mudar algumas realidades em favor da 

Educação e do ensino, de modo mais abrangente. 

Inicialmente, eu havia pensado em desenvolver uma pesquisa que 

investigasse o contexto de ensino de Língua Inglesa em escolas privadas que 

possuíssem recursos tecnológicos avançados, disponíveis para suas aulas. Essa 

escolha deveu-se ao fato de, por um lado, haver, significativamente, um número maior 

de pesquisas voltadas ao ensino público e, por outro, ao expressivo número de relatos 

de professores que alegam não utilizar as TDIC devido à falta de recursos 

tecnológicos. 

A busca por participantes nesse contexto não logrou êxito. Realizei diversos 

contatos, visitei instituições de renome, apresentei a proposta da pesquisa, mas não 

obtive nenhum retorno. A ideia inicial era a de poder investigar contextos de ensino 

que possuíssem condições privilegiadas para uso de TDIC nas aulas de Língua 

Inglesa. Tal investigação poderia revelar resultados intrigantes, desde o 

compartilhamento de práticas criativas e inovadoras, até mesmo a descoberta do não-

uso das TDIC. No entanto, devido às dificuldades encontradas, a escolha de 

participantes foi modificada. 

Essa mudança conferiu um espectro mais abrangente à pesquisa e 

contemplou uma diversidade maior de contextos. A partir dessa mudança, o contexto 

ampliou-se e foi possível a participação de professores de Língua Inglesa que atuam 

em contextos de ensino diversificados, desde que afirmassem utilizar as TDIC em 

suas aulas. 

A investigação do fenômeno que expressa a experiência vivida deu-se por 

meio da participação de cinco professores de Língua Inglesa, que atuam nos 
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seguintes contextos: escolas públicas de ensino municipal e estadual da cidade de 

São Paulo, ensino privado regular e um instituto de idiomas privado. A pesquisa foi 

feita com base na escrita de uma narrativa profissional, uma narrativa tecnológica, e 

uma pergunta pontual, como detalharei mais adiante. 

A primeira participação foi a do professor Carlos21, que possui formação inicial 

como militar. Seu contato com idiomas e envolvimento com o ensino de línguas 

acabou sendo um caminho natural em sua vida. Em sua atuação como militar, Carlos 

sempre esteve envolvido com ensino de modo amplo. Foi instrutor de armamento, 

explosivos, comunicações, Educação Física, manutenção de viaturas e outras 

disciplinas. Ele menciona que desde o início de sua vida escolar, sempre estudou 

idiomas, começando por francês, inglês e, depois, espanhol.  

Ainda no exercício de suas funções militares, como sempre esteve envolvido 

com o ensino de diversas habilidades, Carlos fez um curso chamado “Técnica de 

Ensino” que, segundo ele, era uma espécie de pedagogia voltada ao ensino militar. 

Seu envolvimento contínuo com atividades de ensino-aprendizagem em âmbito 

militar, o levou à licenciatura em Pedagogia, dezoito anos depois de ter iniciado suas 

atividades profissionais nesse contexto. 

Sua trajetória com o ensino de Língua Inglesa teve início na década de 

noventa, quando, de acordo com sua narrativa, o Exército brasileiro iria necessitar de 

oficiais para participar de missões de paz patrocinadas pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), e um dos requisitos primordiais para integrar tais missões era ser 

fluente em Língua Inglesa. Por essa razão, Carlos intensificou seus estudos para 

participar de um processo seletivo; porém jamais foi convocado.  

A partir desse período, estudou regularmente os idiomas inglês e espanhol. 

Em 2008, deixou o Exército e fez um curso de inglês no Canadá por três meses. Ao 

retornar ao Brasil, participou de um processo seletivo de uma escola de idiomas na 

cidade de São Paulo e, desde então, é professor de Língua Inglesa em um instituto 

de idiomas, em que leciona para os níveis básico e intermediário. 

                                                 
21 Para garantir o anonimato dos participantes, todos os nomes utilizados nesta pesquisa são fictícios. 
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Roberto é outro professor participante desta pesquisa, cuja maior experiência 

profissional se deu por meio do ensino de Língua Inglesa em institutos de idiomas 

particulares. Só a partir de janeiro de 2018, iniciou sua docência no ensino regular, na 

rede pública municipal da cidade de São Paulo, ingressando via concurso público. 

Ele conta que estuda inglês desde os oito anos de idade. Sua trajetória 

profissional é bastante interessante. Ingressou na carreira docente em Língua Inglesa 

ainda antes de iniciar sua licenciatura em Letras. Buscou incessantemente uma 

oportunidade, por amor ao idioma e também porque precisava iniciar uma atividade 

profissional para que pudesse ter fundos para custear sua licenciatura. 

Roberto narra o início de sua docência em Língua Inglesa em um instituto de 

idiomas pouco conhecido, com apenas duas turmas atribuídas. Aos poucos, foi 

conquistando outras oportunidades, até que conseguiu iniciar seu curso superior em 

Letras (Português/Inglês), em uma universidade da cidade de São Paulo, na qual teve 

a alegria e o privilégio de conhecer a Profa. Dra. Maria Antonieta A. Celani e 

desenvolver um projeto de iniciação cientifica sob sua orientação. Tais oportunidades 

o levaram a conseguir uma colocação em uma renomada escola de idiomas, em que 

permaneceu como professor de Língua Inglesa por cerca de quatro anos. 

Após esse período, Roberto conquistou a chance de trabalhar no exterior 

como professor de Língua Portuguesa para estrangeiros e, quando retornou ao Brasil, 

atuou como docente e coordenador de outro instituto de idiomas renomado, na cidade 

de São Paulo. Ele menciona que a escola teve de fechar as portas e, então, ele 

prestou concurso para o cargo de professor de Língua Inglesa para os ensinos 

Fundamental I, II e Médio, da Rede Municipal da cidade de São Paulo. Aprovado, 

iniciou suas atividades de docência na escola pública, no ano de 2018. O contexto de 

atuação de Roberto, investigado nesta pesquisa, é o de professor de inglês de escola 

pública da Rede Municipal da cidade de São Paulo, que atua nos ensinos 

Fundamental I e II. 

Conto também com a participação de Hellena, uma professora bastante jovem 

que, no período em que redige suas narrativas, cursa o segundo semestre do curso 

de licenciatura em Letras (Português/Inglês) e já leciona o idioma em uma escola 
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regular da rede privada de uma cidade da região do ABC, do estado de São Paulo, 

para turmas de Ensino Fundamental I. 

Hellena narra que sempre esteve envolvida com atividades relacionadas à 

educação e que, aos dezessete anos, começou a trabalhar como jovem aprendiz em 

um colégio particular. Como sempre manteve estreita relação com idiomas, não 

demorou a ser convidada para lecionar Língua Inglesa, a turmas de 1º e 2º anos do 

Ensino Fundamental I. 

Essa professora parece ser muito apaixonada pelo ensino de modo geral. Via 

seus professores como “mágicos e heróis”. Hellena afirma que, mesmo sendo ainda 

muito jovem, já está engajada em esferas acadêmicas por meio de participações em 

encontros de pesquisa, congressos e eventos afins, e que seus próximos passos 

envolvem dar continuidade aos seus estudos em nível de pós-graduação, e 

aperfeiçoar a Língua Inglesa. 

Linda é licenciada em Letras/Tradutor e Intérprete e leciona Língua Inglesa 

para níveis Fundamental I e II, na rede municipal do grande ABC, há cerca de onze 

anos. Ela conta que sempre foi apaixonada pelo ensino desde a infância, quando 

costumava brincar de ser professora. Estuda inglês desde os doze anos de idade. 

Linda menciona que quando cursava o segundo ano de sua graduação, teve 

uma oportunidade de ir para o exterior, para Conneticut (EUA), o que a fez interromper 

os estudos e permanecer por um ano trabalhando como Au Pair22. Após vivenciar 

essa rica experiência, ela retorna ao Brasil e conclui sua licenciatura. 

A professora Linda também possui experiência com o ensino da Língua 

Inglesa em institutos de idiomas, mas, desde 2006, atua no ensino público regular 

conforme mencionado. Portanto, a descrição de sua vivência nesta pesquisa, tem 

como contexto o ensino público. Ela acrescenta que, durante os anos em que leciona 

Língua Inglesa na rede pública municipal de sua cidade, têm feito uma série de cursos 

de formação que, em sua maioria, “não são voltados ao aperfeiçoamento do idioma”, 

                                                 
22 Au pair é uma expressão da língua francesa que significa "ao par" ou "igual" e tem sua origem na 
ideia de paridade econômica entre serviços trocados. Originalmente referia-se ao trabalho fornecido 
em troca de alojamento e comida, com ou sem remuneração. 
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mas relacionam-se com temas ligados à educação em uma perspectiva mais ampla, 

como inclusão, tecnologias e reflexão sobre docência. 

Por fim, apresento a participante Patrícia, que é licenciada em Letras e atua 

no contexto de escola estadual do estado de São Paulo desde 2014. Antes disso, teve 

diversas experiências enriquecedoras. Ela conta que gosta da Língua Inglesa desde 

a adolescência e que morou por um período no Japão. Lá, teve a oportunidade de 

lecionar inglês para brasileiros devido ao fato de ter feito um intercâmbio em Los 

Angeles (EUA). Ao retornar ao Japão, cursou licenciatura em Letras 

(Português/Inglês), na modalidade EAD, em uma universidade brasileira. 

Patrícia retorna ao Brasil e começa a lecionar inglês em uma escola da rede 

pública municipal de uma cidade do estado de São Paulo e, só em 2014, ingressa na 

Rede Estadual de Ensino de São Paulo. Ela realiza diversos cursos de 

aperfeiçoamento no idioma inglês e menciona sua participação em um curso de 

Especialização em Língua Inglesa, que não pôde concluir por motivos particulares, e 

outros cursos como Extensão em Tradução, em 2013. No momento em que participa 

desta pesquisa, está fazendo um curso de Aperfeiçoamento ministrado por uma 

universidade da cidade de São Paulo. 

O quadro a seguir, sintetiza algumas informações sobre os participantes, 

relacionadas à formação acadêmica, atuação profissional no momento da participação 

nesta pesquisa e as principais experiências acadêmicas e profissionais com a Língua 

Inglesa: 
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Quadro 3. Perfil dos Participantes 

 
Participantes 

 
Formação 
Acadêmica 

 
Atuação 

profissional 
atual 

 
Principais experiências acadêmicas 
e profissionais com a Língua Inglesa 

 
Carlos 

 
Militar e Pedagogo 

 
Professor de inglês 
em instituto de 
idiomas 

 
Sempre estudou o idioma e fez um 
curso de inglês no Canadá por 3 
meses, o que lhe conferiu proficiência 
no idioma (First Certificate in English – 
FCE/ e o Teaching Knowledge Test – 
TKT – Cambridge University) e o 
certificado International English 
Language Testing System (IELTS) na 
categoria General Training – British 
Council. 

 
Roberto 

 
Licenciado em 
Letras 

 
Professor de inglês 
para ensinos 
Fundamental I e II da 
rede municipal da 
cidade de São Paulo 

 
Estuda inglês desde os 8 anos de 
idade; morou no exterior e foi professor 
e coordenador de institutos de idiomas. 

 
Hellena 

 
Licencianda em 
Letras  

 
Professora de inglês 
em escola de ensino 
regular privado para 
nível Fundamental I 

 
Sempre estudou o idioma. 

 
Linda 

 
Licenciada em 
Letras/ Tradutor e 
Intérprete 

 
Professora de inglês 
na rede pública de 
um município do 
estado de São Paulo 
para níveis 
Fundamental I e II 

 
Estuda inglês desde os 12 anos e fez 
intercâmbio nos Estados Unidos da 
América. 

 
Patrícia 

 
Licenciada em 
Letras  

 
Professora de inglês 
na rede estadual de 
São Paulo para níveis 
Fundamental I e II 

 
Estuda inglês desde a adolescência. 
Fez intercâmbio nos Estados Unidos da 
América. Morou no Japão e lecionou 
Língua Inglesa para brasileiros 
residentes no Japão. Faz cursos de 
aperfeiçoamento em nível de pós-
graduação com regularidade. 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  
 
 
 

Conforme o quadro acima sintetiza, dos cinco participantes da pesquisa, 

apenas um deles não possui formação em Letras. Seus contextos de atuação 

perpassam escolas de idiomas, ensino regular privado e escolas das redes pública 

municipal e estadual de São Paulo.  

Destaco que em relação ao contato que esses professores tiveram com a 

Língua Inglesa, uma informação bastante interessante é a de que todos narraram 

experiências com o idioma que começaram na infância e adolescência, além de não 
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terem frequentado nenhuma escola de idiomas para a aprendizagem do idioma, a não 

ser na fase adulta, em que alguns deles tiveram oportunidades de intercâmbio.  

Todos os professores também informaram em suas narrativas profissionais, 

que começaram a atuar na docência em Língua inglesa, antes de iniciarem seus 

cursos de licenciatura, ou no decorrer de sua formação (licenciatura em Letras, ou 

Pedagogia – no caso de Carlos), o que confirma o exposto por Freire (2009, p.17) e 

Freire e Leffa (2013, p. 64 - 65), quando ressaltam que o eixo temporal e linear, e a 

nomeação “formação inicial”, tradicionalmente relacionados aos processos de 

formação deve ser revista. 

A próxima seção apresenta os instrumentos e procedimentos de geração de 

textos, com base na Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa (FREIRE, 

2010, 2012, 2017).  

 

2.4 Instrumentos e procedimentos de geração de textos 

 

Nesta pesquisa, foram utilizados três instrumentos23:  uma narrativa 

profissional, uma narrativa tecnológica e a resposta a uma pergunta pontual. A 

resposta à pergunta pontual foi o instrumento de registro do fenômeno tematizado 

para a interpretação, e as narrativas, profissional e tecnológica, operam como suporte 

à interpretação. 

 No quadro abaixo, sintetizo e identifico os instrumentos que fornecem o 

registro da experiência vivida e a finalidade de cada um deles quanto ao 

desenvolvimento desta pesquisa: 

 

 

 

                                                 
23 Os instrumentos e as orientações dadas aos participantes, encontram-se em Apêndices. 
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Quadro 4. Instrumentos e Aplicação 

Instrumentos de registro da experiência vivida 

Instrumentos adotados Finalidade 

 

Narrativa profissional 

Objetiva conhecer os processos de formação acadêmica dos 
participantes desta pesquisa, aspectos voltados às questões 
pessoais que os levaram à decisão de se tornar professores, 
características dos locais que trabalharam e estudaram e 
identificar como vivenciam a docência de Língua Inglesa no 
momento da escrita desta pesquisa.  

 

Narrativa tecnológica 

Objetiva descrever a relação:  uso e desuso que os 
participantes desta pesquisa fazem das TDIC, nas esferas: 
social, de formação acadêmica e profissional.  

 

Pergunta pontual 

Na sua opinião, como você interpreta sua vivência como 
professor que usa recursos tecnológicos em suas aulas? 
Ilustre com exemplos.  
A resposta a esta pergunta permite descrever e interpretar o 
fenômeno que expressa a experiência vivida pelos 
participantes a partir da interpretação que o próprio 
participante faz do uso das TDIC em suas aulas. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A seguir, apresento os procedimentos de interpretação adotados nesta 

pesquisa. 

 

2.5 Procedimentos de interpretação 

 A interpretação do fenômeno em foco nesta pesquisa é feita com base na 

abordagem proposta por Freire (2010, 2012, 2017), AHFC, que possui as rotinas de 

organização e interpretação apresentadas anteriormente. Tais rotinas incluem as 

etapas de textualização (transcrição literal dos textos fornecidos pelos participantes), 

tematização, incluindo as etapas de refinamento e ressignificação, e ciclo de validação 

(que permite confirmar e/ou refutar temas, subtemas e sub-subtemas...).  
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O quadro abaixo ilustra o procedimento de interpretação realizado a partir dos 

textos coletados referentes às respostas à pergunta pontual, que foi o instrumento de 

pesquisa tematizado. É importante ressaltar que as releituras dos registros textuais 

visando à interpretação foram feitas tendo como base o fenômeno em foco nesta 

pesquisa, ou seja, a vivência de professores de inglês (de escolas públicas, privadas 

e cursos de idiomas) que se utilizam de TDIC em suas aulas: 

 

Quadro 5. Rotina de Organização e Interpretação do Fenômeno em Foco 

 Tematização 

Textualização Refinamento: 
identificação das 

primeiras unidades de 
significado 

Refinamento e 
ressignificação 

 

Refinamento e 
ressignificação 

Definição de temas 
e subtemas, ... 

A minha opinião a respeito 
do professor que utiliza de 
recursos tecnológicos na 
sala de aula é a melhor 
possível.  
Particularmente tratando-
se do ensino de idiomas, o 
amplo emprego do 
computador é quase que 
uma necessidade nos 
cursos livres de idiomas, 
não só para aperfeiçoar o 
ensino, tornar as aulas 
mais atraentes, como 
também satisfazer às 
necessidades dos alunos, 
e enfrentar à concorrência 
dos outros cursos. 

A minha opinião a 
respeito do professor que 
utiliza de recursos 
tecnológicos na sala de 
aula é a melhor possível. 
o amplo emprego do 
computador é quase que 
uma necessidade nos 
cursos livres de idiomas, 
não só para aperfeiçoar o 
ensino, tornar as aulas 
mais atraentes, como 
também satisfazer às 
necessidades dos 
alunos, e enfrentar à 
concorrência dos outros 
cursos. 
 

utilização de  
recursos 
tecnológicos é 
bom 

computador é 
quase que uma 
necessidade nos 
cursos livres de 
idiomas para 
aperfeiçoar o 
ensino 

tornar as aulas 
mais atraentes 
satisfazer às 
necessidades dos 
alunos 

utilização 

(contribuição) 

VANTAGEM 

computador é 
uma 
NECESSIDADE 

aperfeiçoamento 

atraente 

NECESSIDADE 

satisfação 

VANTAGEM 

Contribuição 

Aprendizagem  

Incentivo 

Participação 

 

NECESSIDADE 

aperfeiçoamento 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Freire (2010, p. 25). 

 

O Quadro 5 representa as etapas que envolvem os procedimentos de 

interpretação que são conduzidos a partir da aplicação das rotinas de organização, 

propostas por Freire (2010, p.25), em que se pode observar a tematização realizada 

por meio de etapas de refinamento e ressignificação, distintas entre si mas 

complementares;  assim como o princípio hologramático, que afirma que a parte 

(unidade de significado) está no todo (texto literal), e o todo (texto literal) está na parte 

(unidade de significado).  
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Por meio das setas que vão e vem, ligam e religam o texto do participante, as 

unidades de significado vão sendo refinadas e ressignificadas a cada movimento que 

ocorre por meio de novas e incessantes leituras, realizadas durante o percurso 

interpretativo que Freire (2010, p.24) entende e nomeia como mergulho interpretativo. 

Ao longo desse procedimento emergem unidades de significado que, a cada nova 

leitura, de acordo com a autora, vão sendo “confirmadas, substituídas ou 

descartadas”. Esse movimento interpretativo que possibilita refinar e articular as 

unidades de significado, dão origem ao ciclo de validação, entendido como o 

movimento hermenêutico de interpretação. 

Segundo Freire (2010, p. 24), é o ciclo de validação que confere à 

interpretação hermenêutico-fenomenológica complexa validade e confiabilidade à 

pesquisa. Ainda que esta seja uma metodologia que privilegie as escolhas lexicais do 

pesquisador, de acordo com seu caráter subjetivo, devido à escolha de itens lexicais 

para os temas emergentes, o ciclo de validação permite a confirmação do significado 

de cada tema identificado (e suas subdivisões), indicando que seu sentido foi 

capturado do texto, não sendo fruto da subjetividade do pesquisador. 

As setas evidenciam o percurso de validação da abordagem e a articulação 

existente em cada fase da tematização. O mergulho interpretativo e o ciclo de 

validação evidenciam, em seus movimentos, o princípio dialógico, que possibilita a 

compreensão da complementaridade de afirmações opostas, o princípio recursivo que 

acontece por meio da circularidade propiciada pelo ciclo de validação, e o princípio 

hologramático, compreendendo a articulação do todo e partes, bem como das partes 

e o todo. A seguir, o próximo capítulo aborda a descrição e interpretação do fenômeno, 

e elenca todos os temas encontrados, também representados graficamente. 
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3. A vivência de uso das TDIC em vários contextos escolares 

 

 

“O problema-chave permanece: quais são os 
princípios que poderiam elucidar as relações de 
reciprocidade entre partes e todo, bem como 
reconhecer o elo natural e insensível que liga as coisas 
mais distantes e as mais diferentes? Quais são as 
maneiras de pensar que permitiriam conceber que uma 
mesma coisa possa ser causada e causadora, ajudada 
e ajudante, mediata e imediata?” 

Edgar Morin (2003, p. 25) 

 

Neste capítulo, apresento a descrição e interpretação dos temas e subtemas 

que emergiram dos registros textuais produzidos pelos participantes desta pesquisa, 

realizadas à luz da abordagem hermenêutico-fenomenológica complexa (FREIRE, 

2010, 2012, 2017) e do referencial teórico apresentado no primeiro capítulo desta 

dissertação. 

 

3.1 Descrevendo o uso das TDIC 

 

Nesta seção, descrevo a vivência do uso das TDIC nas aulas de Língua 

Inglesa que pode ser percebida, de diferentes maneiras, nos relatos de cada um dos 

professores participantes desta pesquisa. Esta descrição é feita com base no registro 

textual nomeado narrativa tecnológica. 

O participante Carlos descreve sua vivência como professor que usa recursos 

tecnológicos nas aulas de Língua Inglesa ministradas em um curso livre de idiomas, 

por meio da utilização de CD players para auxiliar nas atividades que envolvem a 

prática oral do idioma. Ele também utiliza o computador para acessar a Internet e 

projetar filmes, vídeo clipes, desenhos animados e, também, buscar músicas para 

suas aulas. Segundo Carlos, o uso das TDIC torna suas aulas mais atrativas, além de 
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ser uma necessidade de mercado, devido à grande concorrência entre as escolas de 

idiomas. 

Grande parte da trajetória profissional do professor Roberto deu-se na rede 

de ensino privada, em escolas de idiomas. Nesse contexto, a vivência de uso das 

TDIC ocorre por meio da projeção de vídeos adaptados, veiculados em canais 

exclusivos da Internet, vídeos autênticos, com o uso de laboratórios de informática, 

TV, quadro interativo, pesquisa e acesso a dicionários online, softwares educacionais, 

óculos de realidade virtual, áudio-livros, e acesso à Internet para pesquisar e ouvir 

músicas, com a finalidade de preparar suas de aulas. 

Há pouco tempo, o professor Roberto ingressou na Rede Pública de Ensino 

Municipal da cidade de São Paulo, na qual leciona Língua Inglesa para os níveis 

Fundamental I e II. Nesse contexto, o uso de TDIC nas aulas sofreu grande 

modificação. Ele narra suas dificuldades em utilizar recursos tecnológicos por falta de 

equipamento (como computadores) em quantidades suficientes, falta de acesso à 

Internet banda larga e projetores constantemente quebrados, além da falta de 

manutenção adequada dos equipamentos. 

A professora Hellena descreve sua vivência como professora que usa as TDIC 

em suas aulas de Língua Inglesa, a partir do sistema de ensino adotado na instituição 

de Ensino Fundamental da rede privada em que leciona. Nessa escola, os professores 

utilizam o tablet como suporte para preparar e ministrar suas aulas. Segundo Hellena, 

estão disponíveis para uso nas aulas, os seguintes recursos: áudio, vídeo (projeção 

de filmes, animações), lousa digital, plataformas de ensino a distância (para conteúdo 

extra e lição de casa). 

Inicialmente, Linda descreve o uso de TDIC na docência de Língua Inglesa 

em institutos de idiomas, explicando que teve de aprender a gravar CDs para facilitar 

o uso de áudio em sala de aula. Atualmente, leciona inglês em uma escola da rede 

pública municipal da cidade de São Paulo e afirma que, nas aulas que leciona, utiliza 

pen drives, iPods, podcasts, celulares (para áudio, vídeo e pesquisas instantâneas) e 

a lousa digital, a partir da substituição feita pelos seus alunos de cadernos 

convencionais por netbooks e tablets. Linda lamenta o fato de “não possuir” acesso à 

Internet banda larga em seu local de trabalho. 



73 

 

 

Patrícia, por sua vez, informa que, como professora que utiliza as TDIC em 

suas aulas, procura estimular seus alunos a usar seus próprios smartphones para 

pesquisas instantâneas e consultas a aplicativos de dicionários online. Ela também 

declara que utiliza a sala de Informática da escola em que leciona e computadores 

com acesso à Internet para realização de atividades online. 

Na interpretação que a professora Patrícia faz sobre sua vivência com o uso 

das TDIC em suas aulas de Língua Inglesa, destaca o fato de que seus alunos estão 

habituados ao uso social das TDIC, mas revelam dificuldades em acessar 

computadores, desde a simples tarefa de ligar os aparelhos, digitar senhas de acesso, 

até o envio de e-mails. 

Tendo em vista o que foi exposto acima, é possível constatar que o uso das 

TDIC que professores participantes desta pesquisa revelam ocorre, prioritariamente, 

por meio da reprodução de materiais em: (1) áudio, para prática e produção de 

atividades que envolvem oralidade; e (2) vídeo, por meio da projeção de filmes, 

animações e vídeo clipes. 

No contexto das escolas privadas, sejam institutos de idiomas, ou escolas 

regulares de Ensino Fundamental, o uso de tablets, tanto pelos alunos, nas aulas, 

como pelos professores, para a preparação das aulas, é uma prática comum. A lousa 

digital é outra interface muito utilizada nessas instituições, sendo que, uma das 

participantes que é professora de escola pública, também narra o uso desse 

equipamento; porém, a disponibilidade de lousas digitais não é comum à maioria das 

escolas públicas. 

Ainda sobre essa interface – a lousa digital –, é importante ressaltar que tende 

a ser utilizada de forma a reproduzir práticas tradicionais, como por exemplo, a 

substituição de cadernos ou livros impressos, pela projeção da lousa digital. 

O celular é o representante da tecnologia móvel mais utilizado nas escolas 

públicas. Segundo os participantes desta pesquisa, seu uso está voltado à pesquisas 

instantâneas, por meio do acesso à Internet em sites de busca e aplicativos de 

dicionários. No entanto, o acesso à Internet banda larga nas escolas públicas é um 

problema, pois não está disponível na maioria das instituições e seu uso, quando 

acontece, se restringe aos laboratórios de informática, por meio de computadores de 
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mesa (desktops), em quantidade inferior ao número de alunos e com pouca, ou 

nenhuma manutenção. 

 

3.2 Interpretando a vivência de uso das TDIC 

 

De acordo com os procedimentos de interpretação característicos da 

abordagem adotada, a AHFC (FREIRE, 2010, 2012, 2017), os temas que emergem 

dos textos fornecidos pelos professores participantes revelam a natureza do 

fenômeno em foco – a vivência de professores de inglês (de escolas públicas, privadas 

e cursos de idiomas) que se utilizam de TDIC em suas aulas -, e se mostram inter-

relacionados e articulados entre si. Esses temas são: VANTAGEM, NECESSIDADE 

e PROBLEMA24. 

Nesta seção, por meio de excertos extraídos dos registros textuais, apresento 

os temas, subtemas e sub-subtemas emergentes, e os interpreto à luz da AHFC e do 

referencial teórico discutido no primeiro capítulo desta dissertação. Por meio de uma 

representação gráfica, ilustro a essência do fenômeno pesquisado, articulando seus 

temas e subtemas. 

 

3.2.1 VANTAGEM 

 

O tema VANTAGEM emerge como elemento constituinte da natureza do 

fenômeno em questão nos registros textuais produzidos nesta pesquisa. Ao tema 

VANTAGEM se articula o subtema contribuição e seus sub-subtemas   

planejamento, dinamismo, aprendizagem, produtividade e o subtema incentivo, 

articulado aos sub-subtemas participação e criatividade. 

                                                 
24 Opto por apresentar os temas grafados em letras maiúsculas e em negrito; os subtemas, em letras 
minúsculas, negrito e itálico; e os sub-subtemas, apenas em itálico. As informações consideradas mais 
relevantes à compreensão do fenômeno nos excertos apresentados, estão sublinhadas. 
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Conforme apresentado por Freire (2017, p.179), na AHFC, a nomeação dos 

temas corresponde à representação mais apropriada do texto original, que ilustra a 

ressignificação expressa pelo pesquisador:   

[...] o tema é uno na materialização de sua nomeação, mas múltiplo 
em sua significação, uma vez que representa o refinamento de várias 
unidades de significado, identificadas ao longo de todo um processo.   

 

Deste modo, muitas vezes, os temas (ou suas subdivisões) que revelam a 

natureza do fenômeno, não estão literalmente escritos nos excertos em destaque, 

mas seus significados emergem a partir do processo de interpretação, como é 

possível observar nos excertos a seguir: 

Excerto 1 

A minha opinião a respeito do professor que utiliza de recursos tecnológicos 
na sala de aula é a melhor possível (Carlos, pergunta pontual). 

 

Excerto 2 

utilizo o computador, principalmente para ilustrar a aula com a apresentação 
de músicas, vídeo clips e partes de filmes e desenhos animados (Carlos, 
pergunta pontual). 

 

Nos excertos acima, Carlos revela que a utilização de recursos tecnológicos 

nas aulas é a melhor possível, indicando tratar-se de uma VANTAGEM. No excerto 2, 

mais especificamente, ele relata que utiliza o computador com a finalidade de ilustrar 

as aulas, por meio de uma série de recursos que denotam a contribuição que a 

tecnologia traz para o planejamento e dinamismo de suas aulas – como explicado 

adiante. 

A utilização do computador como interface tecnológica nas aulas do professor 

Carlos, conforme o excerto número 2, se alinha às ideias de Almeida e Valente (2011, 

p. 6), quando afirmam que “as tecnologias fazem parte de nossas vidas, influenciam 

o processo de estruturação do nosso pensamento e, em especial, o modo de ser, agir 

e pensar das gerações que hoje frequentam nossas salas de aula.”  

 O sub-subtema dinamismo refere-se ao fenômeno pesquisado, quanto ao 

papel que as TDIC desempenham em relação à economia e aproveitamento do tempo 

de aula disponível, da melhor maneira possível, como ilustra o excerto 3, a seguir: 
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Excerto 3 

Acho a tecnologia bárbara, realmente ajuda a tornar minhas aulas mais 
dinâmicas. (Roberto, pergunta pontual). 

 

Excerto 4 

A implantação da tecnologia não deve ser vista apenas como um diferencial 
da escola, ou como uma propaganda, mas sim como um auxílio ao professor 
(Hellena, pergunta pontual). 

 

Excerto 5 

como uma arma de ensino, uma arma muito poderosa onde sendo bem 
utilizada o sucesso pode ser garantido na sua forma de ensino (Hellena, 
pergunta pontual). 

 

 

Nos excertos 3, 4 e 5, os professores participantes, Roberto e Hellena indicam 

que o uso das TDIC nas aulas de Língua Inglesa se revela como uma VANTAGEM, 

em sentidos específicos. Roberto enfatiza que o uso das TDIC é “bárbaro”, pois traz 

uma contribuição, conferindo dinamismo às aulas. Ao declarar que o uso das 

tecnologias é um auxílio, Hellena transmite a ideia de contribuição e, ao se referir às 

TDIC como uma “arma de ensino” que, quando bem utilizada, garante o “sucesso” das 

aulas, ela nos leva à compreensão de que essa VANTAGEM traz uma contribuição 

relevante, fazendo com que as aulas sejam mais dinâmicas e versáteis, revelando 

dinamismo. 

No excerto 4, Hellena afirma que a tecnologia não deve ser vista como uma 

propaganda, um diferencial (como algo desarticulado da matriz curricular), e sua 

observação vai ao encontro do que Kenski (2012, p. 70) discute quanto às TDIC, o 

computador e o acesso à Internet na maioria das escolas, as quais “são impostas, 

como estratégia comercial e política, sem adequada reestruturação administrativa, 

sem reflexão e sem a devida preparação do quadro de profissionais que ali atuam.”  

A contribuição que emerge como subtema do tema VANTAGEM nos 

excertos 3, 4 e 5, relaciona-se com as ideias de Freire e Leffa (2013, p. 78) e com o 

conceito de auto-heteroecoformação tecnológica docente, pois precisamos ter 

profissionais capacitados para lidar com recursos tecnológicos para fins educacionais, 
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e “contribuir” para o despertar de novas formas de aprender por meio das TDIC, de 

modo a colaborar para a constituição de um “sujeito individual, social, tecnológico e 

planetário. ” 

Este processo de constituição de um sujeito “planetário”, está intimamente 

ligado às noções de sujeito e sistema, abordadas no capítulo de Fundamentação 

Teórica desta pesquisa. Sob essa ótica, compreendo a figura de professores e alunos 

como sujeitos que integram um sistema, cujo lócus não se limita ao espaço da sala 

de aula de Língua Inglesa; mas que transpõe barreiras e é dotado de autonomia 

relativa, individualidade, incerteza. De modo que, com base em Morin (2000), os 

sujeitos se constituem e se transformam, sendo sempre únicos e originais, autônomos 

e ao mesmo tempo, dependentes de seu meio (sociedade) e cultura (HESSEL, 2005, 

p. 2).  

Refletindo sobre os excertos a seguir: 

Excerto 6 

os recursos tecnológicos auxiliam muito na praticidade tornando a aula mais 
dinâmica e muitas vezes atrativa ao aluno que está conectado o dia todo nas 
redes sociais, games, celulares, etc (Linda, pergunta pontual). 

 

Excerto 7 

Eu, particularmente, utilizo muito mais os recursos existentes na lousa digital 
do que o tradicional quadro negro. Na lousa digital consigo fazer 
apresentações de power point com animações, sons, músicas, vídeos (Linda, 
pergunta pontual). 

 

temos a opinião da professora Linda que afirma que os recursos tecnológicos auxiliam 

muito em vários aspectos, levando-me à compreensão de que esse auxílio é indicador 

de VANTAGEM. Essa, por sua vez, mostra-se articulada ao subtema contribuição 

por conta da praticidade e dinamismo, características que fazem com que as aulas 

sejam atrativas aos alunos que, segundo Linda, já estão conectados às tecnologias 

todo o tempo. Ela reforça a ideia de dinamismo de suas aulas, ao mencionar que, ao 

utilizar os recursos tecnológicos presentes na lousa digital, consegue elaborar aulas 

que contam com diferentes tipos de apresentações feitas a partir de diversos meios 

digitais. 
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A VANTAGEM que pode ser sentida como uma contribuição para as aulas 

desses professores, e as questões apontadas por Linda no excerto 6, quanto ao fato 

de seus alunos estarem “conectados o dia todo” a diversas mídias digitais, parecem ir 

ao encontro do que Kenski (2012, p. 33), ancorada em Lévy (1993), afirma sobre “o 

conhecimento na nova era”. Para a autora, “o estilo digital engendra, obrigatoriamente, 

não apenas o uso de novos equipamentos para a produção e apreensão de 

conhecimentos, mas também novos comportamentos de aprendizagem [...].”  

Essa articulação favorece a emergência do subtema incentivo que se articula 

aos sub-subtemas participação e criatividade. O sub-subtema criatividade pode estar 

relacionado tanto ao planejamento das aulas da professora, articulado ao sub-

subtema produtividade, quanto à criatividade e produtividade dos alunos nas aulas de 

Língua Inglesa, como explicitado adiante: 

Excerto 8 

Interpreto o uso da tecnologia benéfico e essencial, especialmente nos dias 
atuais (Patrícia, pergunta pontual) 

 

Excerto 9 

Há diversos recursos digitais gratuitos que se bem utilizados podem deixar 
as aulas mais atraentes e significativas (Patrícia, pergunta pontual). 

 

Excerto 10 

Certa vez, desenvolvi uma atividade que os alunos deveriam realizar uma 
apresentação em inglês ilustrando um filme que eles haviam assistido, os 
alunos adaptaram os diálogos ao vocabulário que eles conheciam e 
gravavam suas próprias vozes no gravador do celular para memorizar as 
falas (Patrícia, pergunta pontual). 

 

No excerto 8, a explicação da professora Patrícia indica que o uso da 

tecnologia nas aulas de Língua Inglesa é “benéfico”, reforçando a emergência do tema 

VANTAGEM. Nos excertos 9 e 10, ela declara que o uso diversificado de recursos 

digitais possibilita aulas mais “atraentes e significativas”, sugerindo a emergência dos 

subtemas contribuição e incentivo, respectivamente, pois os recursos midiáticos 

favorecem a aprendizagem e a participação dos alunos. 
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No excerto 10, Patrícia ilustra o uso que faz das TDIC em suas aulas, narrando 

uma atividade que desenvolveu, ou seja, fez um planejamento por meio do uso de 

diferentes interfaces tecnológicas. Conta que seus alunos foram capazes de realizar 

diferentes atividades por meio do uso do celular com participação, criatividade, 

dinamismo e produtividade, revelando a contribuição do recurso utilizado e o 

incentivo que representou aos alunos, gerando uma VANTAGEM à aprendizagem, 

nesse caso. 

O uso do celular como interface de tecnologia móvel nas aulas da professora 

Patrícia vai ao encontro das informações apresentadas no primeiro capítulo desta 

pesquisa, em que, por meio do Gráfico 4, é possível constatar que o celular foi 

apontado como o principal equipamento utilizado para acesso à Internet por alunos 

das escolas brasileiras, quando comparados a outros dispositivos tecnológicos, como 

desktops, notebooks, tablets, vídeo games, televisões e outros equipamentos.  

Essa utilização também foi confirmada por meio do Gráfico 3, em que o uso 

da Internet, via celular, feito por professores, em atividades com alunos, tanto nas 

escolas municipais, estaduais e privadas, sofreu grande aumento no período dos anos 

2015 e 2016, especialmente em séries do Ensino Fundamental I e II, contexto de 

ensino que abriga grande parte das narrativas desta pesquisa. 

Por meio da representação gráfica a seguir, é possível compreender a 

constituição do tema VANTAGEM e suas subdivisões: o subtema contribuição e 

seus sub-subtemas planejamento, dinamismo, aprendizagem e produtividade, e o 

subtema incentivo e seus sub-subtemas participação e criatividade. 

Figura 4. Manifestações de um fenômeno: VANTAGEM 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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contribuição incentivo 
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3.2.2 NECESSIDADE 

 

O tema NECESSIDADE emerge da interpretação feita dos registros textuais 

produzidos nesta pesquisa e, numa relação sistêmica, se articula ao tema explicitado 

na seção anterior e a seu subtema aperfeiçoamento. Parto da consideração dos 

excertos abaixo:  

 Excerto 11 

Particularmente tratando-se do ensino de idiomas, o amplo emprego do 
computador é quase que uma necessidade nos cursos livres de idiomas, não 
só para aperfeiçoar o ensino, tornar as aulas mais atraentes, como também 
satisfazer as necessidades dos alunos, e enfrentar a concorrência dos outros 
cursos (Carlos, pergunta pontual). 

Excerto 12  

Interpreto o uso da tecnologia benéfico e essencial especialmente nos dias 
atuais (Patrícia, pergunta pontual). 

 

Excerto 13  

A tecnologia tem sido de extrema importância em minhas aulas (Linda, 
pergunta pontual). 

 

Os excertos 11, 12 e 13 apontam para a emergência do tema NECESSIDADE. 

Carlos declara que “o computador é quase que uma necessidade”, Patrícia menciona 

o uso da tecnologia como “essencial”, e Linda afirma que “a tecnologia tem sido de 

extrema importância”.  

Nesse caso, os registros textuais revelaram a importância que os participantes 

dão aos recursos tecnológicos que utilizam. O participante Carlos, declara que a 

NECESSIDADE a que ele se refere, está articulada ao subtema aperfeiçoamento, 

ao mencionar no excerto 11, que essa NECESSIDADE, no seu contexto de trabalho, 

dentre outras razões, se relaciona ao fato de tornar as aulas mais “atraentes” e 

“enfrentar a concorrência dos outros cursos”; também se refere a “aperfeiçoar o 

ensino”. 

O subtema aperfeiçoamento se articula com o que Freire e Leffa (2013) 

propõem, ao identificarem a figura do professor de Língua Inglesa como um 

profissional que possui uma postura crítica e investigativa, que, de modo criativo e 
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inovador, passa a utilizar as TDIC, não apenas como uma transposição do meio 

impresso para o digital, conforme exposto na seção 1.2.1 desta dissertação. 

Há uma relação conflitante e dialógica quanto à maneira com que os 

participantes Hellena e Carlos veem o uso das TDIC em suas aulas de Língua Inglesa, 

como contribuição advinda do tema VANTAGEM e NECESSIDADE de 

aperfeiçoamento. Enquanto Hellena afirma no excerto 4 que a tecnologia não deve 

ser vista “apenas como um diferencial, uma propaganda”, Carlos, que leciona Língua 

Inglesa em um curso livre de idiomas, declara, no excerto 11, que as TDIC são uma 

NECESSIDADE “para enfrentar a concorrência. ”  

Pautando-me em Morin (2015b), compreendo que há, nas narrativas desses 

dois participantes, uma relação dialógica, portanto, antagônica, mas complementar, 

diretamente associada aos conceitos opostos, cujas contradições, ao mesmo tempo, 

discordantes e complementares, emergem da articulação de temas que, pouco a 

pouco, revelam a essência do fenômeno em foco nesta pesquisa. 

Como feito com o tema anterior, também apresento uma representação 

gráfica para o tema NECESSIDADE e seu subtema, aperfeiçoamento: 

 

Figura 5. Manifestações de um fenômeno: NECESSIDADE 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

 

 

 

NECESSIDADE 
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3.2.3 PROBLEMA 

 

PROBLEMA emerge como mais um tema que complementa a tessitura do 

fenômeno investigado. Os excertos que o ilustram trazem à tona alguns problemas 

vivenciados pelos professores participantes desta pesquisa, que se apresentam 

detalhados por meio de subtemas. Esses subtemas representam “a falta de” algo nas 

aulas de Língua Inglesa em que esses professores utilizam as TDIC. Os subtemas 

revelam a falta de: acesso à Internet banda larga, subtema que nomeei como 

acessibilidade e, investimento, subtema que abarca questões relacionadas à 

compra e manutenção de equipamentos nas escolas, e também, investimento em 

ações de formação de professores. Os excertos abaixo ilustram esse tema, como 

discutido a seguir: 

Excerto 14 

Até o ano passado, período em que trabalhava em institutos de idiomas, 
gostava de usar trechos de vídeos da Internet como Lead-In nas minhas 
aulas. Este ano, por motivos técnicos (projetores quebrados), tenho feito isso 
muito menos (Roberto, pergunta pontual). 
 

Excerto 15  

Há alguns anos, quando o uso de netbooks pelos alunos em rede junto ao 
computador do professor surtiam um efeito genial. Com o passar dos anos os 
investimentos financeiros foram diminuindo, as máquinas foram ficando cada 
vez mais lenta, não há mais uma pessoa responsável por cuidar da 
manutenção desses aparelhos (Linda, pergunta pontual). 

 

Excerto 16 

Apesar de tantos avanços, na rede pública, por diversos motivos ainda não é 
possível utilizar muitos recursos que a tecnologia oferece, a falta de acesso 
à Internet, aparelhos sucateados e a falta de manutenção ainda são grandes 
problemas, acredito que ainda estamos engatinhando nessa área (Patrícia, 
pergunta pontual). 

 

Excerto 17 

Há muitas limitações que independem da vontade do professor como, por 
exemplo, a falta de internet na escola ou equipamentos sem manutenção 
(Linda, pergunta pontual). 
 
 

Nos excertos de 14 a 17, é nítida a preocupação dos professores participantes 

em relação ao PROBLEMA gerado pela falta de manutenção e pelos equipamentos 
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quebrados nas escolas, que impossibilitam o desenvolvimento nas práticas 

pedagógicas nas aulas de Língua Inglesa, por meio do uso das TDIC. O PROBLEMA 

evidenciado por esses professores é decorrente da falta de investimento, tanto na 

compra de novos equipamentos, como também na manutenção dos já existentes. 

 

Ao problema de ACESSIBILIDADE, trago à discussão o que Costa (2018, p. 

101), com base em Castells (2003, p. 210) aponta ao afirmar que a velocidade e 

largura da banda são essenciais, e “para que a conexão on-line possa auxiliar a 

construção de conhecimento, é preciso que o acesso à Internet seja aprimorado, 

ampliado e democratizado”.  

Nos excertos 16 e 17, as professoras Patrícia e Linda, narram suas 

dificuldades quanto à falta de acessibilidade à Internet banda larga, o que inviabiliza 

por completo que práticas voltadas ao uso dos laboratórios de Informática ocorram, 

ou mesmo, dificulta o acesso às tecnologias móveis, uma vez que essas aulas passam 

a ser dependentes do acesso à Internet fornecido pelo próprio aluno, que nem sempre 

possui dados móveis suficientes e em quantidade e velocidade satisfatórias ao 

desenvolvimento das atividades propostas. 

O tema PROBLEMA ainda pode ser ilustrado pelos excertos abaixo: 

 
 

Excerto 18 
 
Ainda há certos tabus a serem discutidos ligados diretamente à indisciplina 
dos alunos, como, por exemplo, o uso do celular como ferramenta de 
aprendizagem em sala (Linda, pergunta pontual). 
 
 

Excerto 19 
 
Para que os recursos tecnológicos façam parte do convívio diário escolar é 

preciso que tanto os alunos como os professores saibam utilizá-las de 

maneira correta (Hellena, pergunta pontual). 

 

Os excertos 18 e 19 indicam o PROBLEMA da falta de investimento em 

formação tecnológica aos docentes de línguas. Apesar de não ter sido escrita de forma 

clara, está informação emerge no excerto 18, quando a professora Linda menciona 

“certos tabus” quanto ao “uso do celular como ferramenta de ensino”. É preciso formar 

o professor para lidar com a tecnologia móvel representada pelo celular, pois, de 

acordo com a pesquisa apontada na seção 1.3 deste estudo, o celular é o principal 
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dispositivo de acesso à Internet por alunos de Ensino Fundamental, e esse é o 

principal público-alvo de atuação da maioria dos professores participantes desta 

pesquisa. 

No excerto 19, Hellena aponta o PROBLEMA da falta de investimento em 

formação tecnológica docente, ao abordar a urgência em que, “tanto alunos como os 

professores” saibam utilizar as TDIC adequadamente, ou seja, de modo que esse seja 

um uso, criativo e produtivo, alinhado às necessidades de ambos. E no que tange à 

essas questões, Almeida e Valente (2011, p. 50) afirmam que 

 

A formação do professor, portanto, envolve muito mais do que provê-lo com 
conhecimento técnico sobre as TDIC. Ela deve criar condições para o 
professor construir conhecimento sobre os aspectos computacionais; 
compreender as perspectivas educacionais subjacentes aos softwares em 
uso, isto é, as noções de ensino, aprendizagem e conhecimento implícitas no 
software; e entender por que e como integrar o computador com o currículo 
e como concretizar esse processo na sua prática pedagógica. Deve 
proporcionar ao professor as bases para que possa superar barreiras de 
ordem administrativa e pedagógica, possibilitando a transição de um sistema 
fragmentado de ensino centrado na transmissão de informações para uma 
abordagem integradora de currículo [...], deve criar condições para que o 
professor saiba recontextualizar o aprendizado e a experiência vivida durante 
sua formação para a sua realidade em sala de aula [...]. Além dos 
conhecimentos técnicos e pedagógicos, é necessário que os educadores 
entendam que as TDIC são mais do que ferramentas ou recursos para fazer 
tarefas mais rápidas. 

 

 

O tema PROBLEMA e seus subtemas acessibilidade e investimento, estão 

representados graficamente a seguir: 

 

Figura 6. Manifestações de um fenômeno: PROBLEMA  

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Tomando por base os temas e subtemas apresentados nesta seção, e as 

articulações propostas com as bases teóricas que fundamentam esta pesquisa, 

proponho uma representação gráfica que, ancorada na relação sujeito e sistema, e os 

pressupostos da Epistemologia da Complexidade, expressa o fenômeno da vivência 

de professores de inglês (de escolas públicas, privadas e cursos de idiomas) que se 

utilizam de TDIC em suas aulas. 

 

Figura 7. Representação gráfica do fenômeno estudado. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Em consonância com os temas que emergiram dos registros textuais dos 

participantes desta pesquisa e com a interpretação que faço, compreendi que a 

vivência de professores de língua inglesa que utilizam recursos tecnológicos nas aulas 

que lecionam em escolas de ensino regular (públicas e privadas) e institutos de 

idiomas na cidade de São Paulo, em uma relação dialógica, portanto antagônica e 

complementar, se constitui, simultaneamente, de VANTAGEM, NECESSIDADE e 

PROBLEMA.  

Os professores de Língua Inglesa vivenciam o uso das TDIC em suas aulas 

como uma VANTAGEM que oferece contribuição e incentivo aos processos de 

VANTAGEM 

contribuição incentivo 

planejamento 

dinamismo 

aprendizagem 

produtividade 

participação 

criatividade 

NECESSIDADE 

aperfeiçoamento 

PROBLEMA 

acessibilidade investimento 

 

h 



86 

 

 

ensino-aprendizagem da língua-alvo. Tal contribuição se dá por meio da facilidade 

de planejamento das aulas, que resulta em produtividade, tanto por parte dos alunos, 

quanto dos professores. Essa produtividade representa a capacidade de criação 

associada às atividades desenvolvidas nas aulas. Tal contribuição, também está 

relacionada à aprendizagem facilitada pelo uso das TDIC e o dinamismo faz com que 

o curto tempo disponível para as aulas de inglês seja otimizado.  

O incentivo oferecido por meio de tal VANTAGEM, está relacionado ao 

aumento da criatividade e participação nas aulas pelos alunos. Os professores 

também vivenciam o uso das TDIC nas aulas de inglês que lecionam como uma 

NECESSIDADE de aperfeiçoamento pois, em muitos momentos, foi possível 

constatar nos registros textuais em que esta pesquisa está pautada, que existe uma 

grande atenção e preocupação quanto à maneira correta de utilizar as TDIC, não 

apenas por parte do professor como mediador de tais interfaces, mas também o uso 

correto feito pelo aluno foi alvo de atenção por parte dos participantes. 

A importância dada ao aperfeiçoamento do professor confirma as ideias de 

Kenski (2012, p. 94) que ressalta que para que ocorra uma profunda e significativa 

mudança no que a autora nomeia como um “novo projeto de sociedade” é preciso que 

haja uma “mudança institucional” nos sistemas e esferas educacionais. A autora 

salienta que: 

A atuação de qualidade do professor brasileiro na sociedade da informação 
vai depender de toda uma reorganização estrutural do sistema educacional, 
da valorização profissional da carreira docente e da melhoria significativa da 
sua formação, adaptando-o às novas exigências sociais e oferecendo-lhe 
condições de permanente aperfeiçoamento e constante atualização. 

 

Outro destaque em foco nesta pesquisa foi a emergência do tema 

PROBLEMA e seus subtemas acessibilidade e investimento que denotam, 

respectivamente, a falta de acesso à Internet banda larga nas escolas e a ausência 

do emprego de recursos financeiros, tanto para a compra e manutenção de 

equipamentos, quanto para a formação tecnológica dos docentes.  

Segundo Morin (2015b, p.110), a noção de sistema, ou como o autor afirma 

preferir, de organização, “permite conectar e religar as partes a um todo e nos livrar 

de conhecimentos fragmentários”, de modo que “um todo organizado (sistema) produz 
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ou favorece o aparecimento de certo número de qualidades novas, ausentes nas 

partes separadas: as emergências”.   

Portanto, os temas e subtemas que emergiram dos registros textuais 

fornecidos pelos participantes, à luz da interpretação pautada na AHFC (FREIRE, 

2010, 2012, 2017), conduzem à reflexão de recursividade, ou como Morin (2015b, p. 

111) nomeia, um “circuito autorregenerador [...] no qual os efeitos e os produtos 

tornam-se necessários à produção e causa daquilo que os causa e daquilo que os 

produz”; ao mesmo tempo que experienciam a vivência do uso das TDIC nas aulas 

de Língua Inglesa como VANTAGEM e NECESSIDADE inegável, a veem como 

PROBLEMA, de modo que o princípio dialógico se destaca, permeado por ordem, 

desordem e incertezas em uma relação sistêmica entre sujeitos e meio. 

A ideia de circularidade se encontra marcada na essência do fenômeno em 

foco e, apoiada em Mariotti (2000, p. 92), concordo com a afirmação que o autor faz 

de que, “na circularidade, o efeito retroage sobre a causa e a realimenta, corrigindo 

os desvios e fazendo com que o círculo continue em equilíbrio e em relativa 

autonomia, sem perder a dinâmica. ”  

Por todas as nuances discutidas neste capítulo, acredito que a Epistemologia 

da Complexidade seja o elo fundamental para o entendimento da essência do 

fenômeno pesquisado, e que os temas e subtemas que emergiram a partir dos 

registros textuais, capturam a vivência de todos os envolvidos neste estudo, que 

“numa circularidade [...] se acrescenta e modifica a cada giro” (MARIOTTI, 2000, p. 

95). 
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Considerações finais 

 

“Os deuses nos inventam muitas surpresas: 
o esperado não acontece,  
e um deus abre caminho ao inesperado.” 

Eurípides, final de Medita. 
 

 

“O sol brilha à temperatura de sua explosão.  
A vida organiza-se à temperatura de sua destruição.” 

Edgar Morin (2003) 
 

 

É importante deixar registrado, neste momento que marca o cumprimento de 

um dos ciclos da minha vida, que a chegada até aqui, é sem dúvida, algo que tem 

muito valor para mim. Venho de uma família em que cerca de noventa por cento das 

mulheres de gerações que antecedem a minha, são professoras, incluindo minha 

mãe. Quando eu era mais jovem, na época em que buscava optar por uma formação, 

eu sempre dizia que jamais seria professora. Eu via a luta de minha mãe, em muitos 

períodos, como arrimo de família, todas as dificuldades que passamos, o 

distanciamento dela nos momentos que foram mais marcantes para mim, muito 

provavelmente porque sua jornada de trabalho não permitia tal aproximação. 

Naquela época, eu não compreendia tudo isso e a única coisa que eu tinha 

certeza era de que não queria ser professora. Essa minha certeza me levou a buscar 

outros caminhos de formação acadêmica e, como que por uma ação permeada por 

uma circularidade causal e retroativa, cá estou eu, professora, finalizando uma pós-

graduação em nível de mestrado, em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. 

Esta etapa da minha vida traz em si um valor muito especial: de uma família 

composta por muitos professores, eu sou a primeira a chegar até neste nível de 

formação. Hoje, tenho a certeza – mesmo sabendo que vivemos em um mundo de 

incertezas -, de que pretendo continuar meus estudos e pesquisas na esfera 

acadêmica, alçar novos e mais belos voos, e continuar a ser o que sempre fui: 

professora. Porém, alguém que sabe que, mesmo cercada interna e externamente por 

incertezas, pode ir além e ser melhor a cada dia, não importa qual caminho deseje 

trilhar. 
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Este também é o momento de expressar minha gratidão sobre tantas coisas 

boas que vivenciei e para as pessoas incríveis e inspiradoras que pude conhecer 

durante toda essa minha trajetória acadêmica e profissional, especialmente durante o 

mestrado cursado na PUC–SP. 

Sobre os caminhos que trilhei no decorrer desta pesquisa, tenho a dizer que 

foram muitos os desafios, mas o sentimento de que tudo valeu muito a pena é o que 

fica. Independente das horas de estudo, das coisas que, supostamente, deixei de 

fazer devido à imersão nas leituras, chegar até aqui é grandioso. 

Os resultados provenientes da descrição e interpretação desta pesquisa - que 

não considero definitivos, pois sei que, pautando-me na AHFC e na Complexidade, 

nada é definitivo -, refletem meu momento como pesquisadora e as experiências de 

vida que carrego comigo até esta etapa da minha vida. 

Acredito muito que o pesquisador se aproxima e identifica, mesmo que 

inconscientemente, de temas que, de alguma forma, fazem parte da vida dele de uma 

maneira mais forte, e que precisa ser explorada. Na Introdução desta dissertação, 

conto que sou uma professora de inglês que não utiliza recursos tecnológicos nas 

aulas, e isso é algo que me inquieta. Sei que, a partir do que pude conhecer sobre as 

vivências dos professores que participaram desta pesquisa, posso refletir sobre minha 

própria prática e pensar em maneiras diferentes de mover esforços para mudar essa 

minha realidade docente. 

Assim como meus colegas de profissão narraram, também enxergo o uso das 

TDIC nas aulas de língua inglesa como uma VANTAGEM a qual, para a obtermos da 

melhor maneira, é preciso que haja formação tecnológica - urgência identificada pelos 

participantes a partir do tema PROBLEMA. 

Este, por sua vez, se reafirma na emergência do tema NECESSIDADE, que 

prevê o aperfeiçoamento de professores e alunos por meio de uma mudança na 

matriz curricular dos cursos de Letras em nível superior, como propõem Freire e Leffa 

(2013), para que esse seja um cenário que possa não apenas ser visto, como vivido 

e concretizado a partir de amplas oportunidades, para professores, alunos e todos 

envolvidos nos processos de ensino-aprendizagem. 
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A mudança que essa transformação sugere é sistêmica e, portanto, 

hologramática, dialógica e recursiva.  

Por hora, deixo como sugestão a reflexão sobre o que Edgar Morin (2003, 

p.59) afirma no seguinte trecho de sua obra: 

 

Tudo o que vive deve regenerar-se incessantemente: o Sol, o ser vivo, a 
biosfera, a sociedade, a cultura, o amor. É nossa constante desgraça e 
também é nossa graça e nosso privilégio: tudo que há de precioso na terra é 
frágil, raro e destinado a futuro incerto. O mesmo acontece com a nossa 
consciência. Assim, quando conservamos e construímos novos arquipélagos 
de certezas, devemos saber que navegamos em um oceano de incertezas.  
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Apêndice 1 

 

Orientação para a primeira narrativa:  

 

PROFISSIONAL – Durante a escrita desta narrativa, você deverá descrever, 

detalhadamente, as escolhas e percursos que influenciaram sua tomada de decisões 

profissionais, e desta forma, incluir as etapas de formação pré-serviço (licenciatura) e 

em – serviço (cursos de aperfeiçoamento, extensão, pós-graduação), que 

possivelmente, revelarão aspectos pontuais de sua trajetória de vida pessoal de 

acordo com os contextos que vivenciou no momento da tomada de tais decisões que 

venham a ser descritas. É importante que este seja um momento de profunda reflexão, 

em que você terá a chance de reviver todo seu processo de formação, suas escolhas, 

os porquês de suas tomadas de decisão, até o presente momento. Nesta narrativa, 

poderão emergir questões emocionais, pessoais, familiares e afetivas, que acabam 

por fazer parte das decisões profissionais que, de uma forma ou de outra, acabamos 

por tomar. Esse processo é normal durante uma reflexão tão profunda, e não há 

problemas caso apareçam em sua narrativa. 
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Apêndice 2 

 

Orientação para a segunda narrativa: 

TECNOLÓGICA - No momento da escrita desta narrativa, você deverá voltar sua 

memória aos fatos intrinsecamente relacionados à formação tecnológica, desde 

aquela que possa ter tido em sua licenciatura, a cursos extracurriculares, pesquisas 

autodidatas, formações em serviço, e todas as iniciativas que, de alguma forma, 

tenham contribuído para sua formação tecnológica.  Esta narrativa também poderá 

ser suporte para expressar anseios por aprendizagens que ainda não se 

concretizaram, expressas por necessidades que possam ter emergido no cotidiano de 

sua vida pessoal e/ou profissional, e que por algum motivo ainda não tenham sido 

contempladas. Na escrita desta narrativa será também importante ressaltar e contar, 

alguma experiência real que tenha tido por meio do uso da tecnologia nas aulas de 

Língua Inglesa, e dizer como você e seus alunos se sentiram ao utilizar alguma 

interface tecnológica nas aulas de inglês. Pode ser que você não tenha tido nenhuma 

experiência com o uso da tecnologia nas aulas de inglês, e nesse caso, também será 

interessante contar se houve algum motivo para isso não acontecer (razões 

institucionais: falta de recurso, não faz parte do plano de ensino da instituição), razões 

pessoais (você, enquanto docente não sentiu necessidade de utilizar nenhuma 

tecnologia nas aulas), ou mesmo algo relacionado aos seus alunos, ou qualquer outra 

razão. É importante descrever sua formação tecnológica com bastante detalhes, e 

também dados referentes a possíveis experiências de aulas que podem ter ocorrido 

por meio do uso das tecnologias.  
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Apêndice 3 

 Responder à seguinte questão: 

Na sua opinião, como você interpreta sua vivência como professor que usa recursos 

tecnológicos em suas aulas? Ilustre com exemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


