UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

MICHELLE PADILHA BATISTELLA

A PRÁTICA PEDAGÓGICA NA PERSPECTIVA DO PENSAMENTO COMPLEXO

CURITIBA
2018

MICHELLE PADILHA BATISTELLA

A PRÁTICA PEDAGÓGICA NA PERSPECTIVA DO PENSAMENTO COMPLEXO

Dissertação apresentada ao programa PósGraduação em Educação: Teoria e Prática de
Ensino, Setor de Educação, da Universidade
Federal do Paraná, como requisito parcial à
obtenção de título de Mestre em Educação.
Orientadora: Profa. Dra. Ettiène Guérios

CURITIBA
2018

Dedico este trabalho aos meus filhos:
Pedro e Sofia

AGRADECIMENTOS

Minha querida orientadora (que além de orientar, inspira!) pela grandiosa
oportunidade que me proporcionou. Por ter acreditado em mim antes mesmo que eu
acreditasse. Pela atenção, dedicação, carinho e pelo elo complexo que se
estabeleceu desde o primeiro encontro, desde as primeiras aulas de complexidade,
as quais foram as melhores, as mais intensas, mais complexas e as mais lindas,
repletas de prosa e poesia.
Meus sinceros agradecimentos às professoras Araci, Izabel e Marilda pelas
valiosas contribuições que muito me inspiraram na tessitura deste trabalho.
Ao meu marido e filhos pela compreensão nos inúmeros momentos difíceis,
angustiantes e pelo incentivo, mesmo que oculto.
Meu profundo agradecimento aos meus pais pela ajuda em muitos momentos
que precisei.
A

todos

que

fizeram

parte

incerteza/ordem/desordem e organização.
Ao Edgar Morin por sua grandiosa obra.

desta

caminhada

cheia

de

“Se quiser mudar o mundo, é preciso servir-se de
todos os tesouros da cultura do passado. Não
existe conservação sem revolução. Não existe
revolução sem conservação.”
Edgar Morin

RESUMO
Este trabalho apresenta elementos do Pensamento Complexo de Edgar Morin. Parte
do questionamento de como o pensamento complexo pode auxiliar professores da
educação básica a desenvolverem uma prática pedagógica significativa, conexa e
vinculada aos alunos. Para tanto utilizamos de pesquisa qualitativa na modalidade
teórico-bibliográfica e descritiva elaborada em quatro etapas. Os dados empíricos
advêm da literatura de Edgar Morin e de entrevistas semiestruturadas em
profundidade com perguntas abertas com professores de uma instituição de ensino
privado do município de Curitiba. Edgar Morin apresenta uma proposta de reforma
do pensamento que seja capaz de auxiliar o professor a enfrentar a instabilidade e
incerteza na prática cotidiana em sala de aula. O objetivo da pesquisa é indicar
pontos norteadores que caracterizam uma prática pedagógica com a visão da
complexidade por meio da elaboração de um caderno pedagógico. O caderno
pedagógico é um convite aos professores da educação básica à reflexão sobre a
própria prática com a intenção de sensibilizá-los para conhecimentos acerca do
pensamento complexo. Tem como pressuposto que para uma educação complexa, o
professor é fundamental e o modelo de conceber sua prática educativa é que pode
modificar a concepção de uma escola que transmite conhecimento aos alunos; para
uma escola que tenha vida por ter no aluno a centralidade do ato educativo. Para
isso é fundamental uma prática pedagógica que una e não separe que associe e não
dissocie que contextualize e englobe conhecimento disciplinar e fundamento
educativo. A pesquisa permitiu perceber que uma reforma no sistema educacional
não acontece de maneira rápida, mas é possível uma reforma do pensamento que
contemple os sujeitos de maneira global.
Palavras-chave: Edgar Morin. Reforma do pensamento. Reforma da educação.
Prática docente. Formação de professores. Complexidade.

ABSTRACT
This work presents elements of Edgar Morin's Complex Thought. Part of the
questioning of how complex thinking can help teachers of basic education to develop
a meaningful pedagogical practice, related and linked to students. For this we use
qualitative research in the theoretical-bibliographic and descriptive modality
elaborated in four stages. The empirical data come from the literature of Edgar Morin
and from semi-structured interviews in depth with open questions with teachers of a
private educational institution of the city of Curitiba. Edgar Morin presents a proposal
of thought reform that is able to help the teacher to face the instability and uncertainty
in the daily practice in the classroom. The objective of the research is to indicate
guiding points that characterize a pedagogical practice with the vision of complexity
through the elaboration of a pedagogical book. The pedagogical book is an invitation
to teachers of basic education to reflect on their own practice with the intention of
sensitizing them to knowledge about complex thinking. It presupposes that for a
complex education, the teacher is fundamental and the model of conceiving its
educational practice is that it can modify the conception of a school that transmits
knowledge to the students; to a school that has life by having in the pupil the
centrality of the educational act. For this it is fundamental a pedagogical practice that
unites and does not separate that associates and does not dissociate that
contextualizes and encompasses disciplinary knowledge and educational foundation.
The research allowed to realize that a reform in the educational system does not
happen quickly, but a reform of the thinking that contemplates the subjects of global
way is possible.
Key words: Edgar Morin. Reformation of thought. Education reform. Teaching
practice. Teacher training. Complexity.
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1

INTRODUÇÃO
Não basta abrir a janela
Não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Não é o bastante não
ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia
nenhuma. Com filosofia não há árvores: há ideias apenas. Há só cada um
de nós, como uma cave. Há só uma janela fechada, e o mundo lá fora; e um
sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse que nunca é o que se vê
quando se abre a janela.
“Poemas Inconjuntos”. In Poemas de Alberto Caeiro. Fernando Pessoa. Lisboa:
Ática, 1946 (10ª ed. 1993). p. 75. 1ª publ. in “Poemas Inconjuntos”. In Athena, nº 5.
Lisboa: Fev. 1925.

Nestes quinze anos de prática docente me é nítido o desinteresse dos alunos
com a escola e os conhecimentos passados por ela. Na maioria das vezes, os
alunos enxergam a escola como um lugar chato e sem sentido, principalmente nas
primeiras fases do ensino fundamental II. Para mim é de extrema importância que
professores colaborem para reverter este quadro de desinteresse. É preciso inserir a
escola num contexto de curiosidade, interesse, relações, diálogo, pesquisa, reflexão,
interações, entre outros. É urgente torná-la um ambiente prazeroso e não um
ambiente de obrigações, no qual o aluno é visto como sujeito que senta, escuta, lê,
decora a fim de tornar-se um mero repetidor do que lhe é transmitido. Encontrei em
Behrens (2017, p.84) um suporte para as minhas inquietações ao afirmar que:
O grande desafio paradigmático focaliza-se em pensar a formação desse
novo (a) professor (a), para que ele possa superar a reprodução e seja
capaz de aprender e assimilar o mundo em que vivemos em condições de
transformá-lo. Essa proposta requer um educador que supere o paradigma
da fragmentação buscando caminhos diferentes, com uma visão sistêmica,
atuando de forma significativa, no qual seu papel de pesquisador e
mediador seja evidente, colaborando para o desenvolvimento de um ser
integral.

Entendo que uma condição para que este cenário seja possível, é o que
Edgar Morin (1999, p.87) chama de “reforma do pensamento”. O que ele afirma vai
ao encontro das minhas angústias, que são fruto de minha experiência profissional.
Propus-me a ler obras suas. Cursei disciplina isolada no Programa de Pós
Graduação em Educação: Teoria e Prática de Ensino, da UFPR, denominada,
Cognição, Aprendizagem e Complexidade.
Esta

dissertação

nasceu

devido

a

essas

angústias

associadas

à

desestabilização que o estudo sobre obras de Morin provocou em mim acerca do
absolutismo da certeza, da linearidade que pensava existir como caminho único na
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produção do conhecimento, pela dissociação que julguei existir entre sujeito objetivo
e subjetividade do sujeito. Encontrei em Edgar Morin, uma fonte de novas ideias que
provocaram a busca de modos de enfrentar as incertezas do conhecimento.
Encontrei em Morin uma luz transformadora quando compreendi a diferença
conceitual entre programa e estratégia, pois programa é pré-estabelecido e
“estratégia procura incessantemente reunir as informações colhidas e os acasos
encontrados durante o percurso”. (MORIN, 1999, p. 62).
Essa desestabilização está, aos poucos, transformando meu modo de relação
comigo mesma e minha prática educativa. O pensamento complexo, conforme
Edgar Morin apresenta, entrou em minha vida para fazer-me enxergar o quanto é
importante ensinar a viver, pois:
Viver é uma aventura que implica incertezas sempre renovadas,
eventualmente com as crises ou catástrofes pessoais e/ou coletivas. Viver é
enfrentar incessantemente a incerteza, inclusive diante da única certeza,
que é nossa morte, da qual não conhecemos a data (MORIN, 2015b, p.25).

É nessa vontade de possibilitar ao professor outra visão da educação
mostrando que a aventura da vida é muito mais do que podemos alcançar, assim
como expressou Fernando Pessoa, em “Poemas Inconjuntos”, publicado com seu
heterônomo Alberto Caeiro, que proponho com esta dissertação provocar os
professores da Educação Básica, assim como fui provocada, a refletir sobre o
pensamento de Edgar Morin e como, nós professores, podemos pensar de maneira
diferente a nossa prática pedagógica diária, levando o aluno a ampliar sua visão de
mundo, de sociedade, de escola e de sua aprendizagem.
Trabalhei durante quinze anos na rede de ensino privado, onde tive a
oportunidade de ler e pesquisar sobre “complexidade”. Foram alguns anos tentando
compreender Edgar Morin, mas a dificuldade era grande. Porém, minha insistência
levou-me a buscar leituras e mais leituras, umas mais simples, outras não. Percebi
que a teoria da complexidade de complicado e difícil não tinha nada, mas tinha algo
encantador em sua concepção e o conceito “difícil” ficou, por mim, abandonado.
Sei que os caminhos são inúmeros e que não se separam. Sinto uma
motivação enorme para expor sobre um pensamento de diálogo e de relações, um
novo olhar e um novo sentimento em relação à prática pedagógica e a própria vida.
Por isso, dediquei-me a aprofundar os estudos sobre a complexidade na perspectiva
de Edgar Morin e a investigar sobre como o conhecimento do pensamento complexo
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pode auxiliar professores em suas práticas pedagógicas. Pensei em um modo de
oportunizar a outros professores da Educação Básica uma possibilidade de
transformarem a prática educativa por meio da transformação da visão da educação,
da relação com o conhecimento, e da própria vida. Foi então que, em discussão com
a orientadora, surgiu a ideia de elaborar um caderno pedagógico que os sensibilize
para o conhecimento do pensamento complexo e colabore para a realização de uma
prática pedagógica significativa, conexa e vinculada aos alunos. Certamente,
professores sensibilizados para o conhecimento do pensamento complexo tendem,
paulatinamente, a desenvolverem um processo de transformação de si e de sua
prática. Associado ao Caderno Pedagógico, criamos um “folder”. Se utilizado em
conjunto com o Caderno Pedagógico, lhe é complementar, instiga o leitor a
aprofundar seu conhecimento, a relacionar e integrar suas partes constitutivas e a
refletir sobre a própria prática. Se utilizado independente do Caderno Pedagógico,
apresenta Edgar Morin ao leitor e o introduz na temática da complexidade por meio
de uma teia de relações.
1.1

PROBLEMATIZAÇÃO
Os estudos realizados, sobre o trabalho docente, antes da década de 80

focalizavam o profissional da educação como um transmissor do conhecimento. Os
cursos de formação docente voltavam-se aos conhecimentos da psicologia, da
sociologia e dos fundamentos filosóficos da educação, na verdade rudimentos
selecionados numa perspectiva aplicacionista pragmática, que completavam o
conjunto de saberes necessários para sua boa atuação (PÉREZ GÓMEZ, 1995).
Nesse sentido, vale destacar a reflexão de Behrens (2017, p.81) sobre metodologia
de ensino:
A metodologia nessa abordagem prioriza a transmissão de informações,
muitas vezes, sem nenhum significado para o aluno, neste processo o
professor torna importante apenas o ensinar e, muitas vezes, desconsidera
o aprender. A qualidade da aprendizagem é mensurada pela reprodução
dos conteúdos, no qual a avaliação requer respostas prontas e precisas que
devem ser desenvolvidas por meio da memorização e repetição,
desconsiderando o direito do aluno de questionar, argumentar e refletir.

Os estudos, nesse campo, avançaram, e a partir da década de 1980 e 1990,
começaram a surgir pesquisas voltadas aos saberes docentes e o professor
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passava a ser visto como profissional dotado de experiências e habilidades, sendo
capaz de refletir diariamente sua prática em sala de aula.
No entanto, por mais que se tenha caminhado nas análises sobre a prática do
professor, ainda temos muito a percorrer, pois a prática diária do profissional da
educação é repleta de incertezas e imprevistos. Edgar Morin apresenta uma
proposta de reforma do pensamento que seja capaz de auxiliar o professor da
Educação Básica a enfrentar toda a instabilidade e incerteza na prática cotidiana em
sala de aula.
Morin (2015b) afirma que a palavra “Educação” é forte, pois é a partir dela
que se assegura a formação e o desenvolvimento de um ser humano. Também diz
que a educação pode ajudar a nos tornarmos melhores.
Pensando nas palavras de (MORIN, 1999, p.11), “ao professor cabe o papel
de ensinar a viver assumindo, a parte prosaica e viver a parte poética 1 de nossas
vidas”. Sendo assim, pensamos em como propor aos professores uma mudança de
pensamento em relação à educação e sua prática diária em sala de aula. Tal
pensamento nos levou a elaborar a seguinte questão de investigação: de que
maneira o pensamento complexo pode auxiliar professores da educação básica a
desenvolverem uma prática pedagógica significativa, conexa e vinculada aos
alunos?
1.2

OBJETIVOS
Para responder a questão trazida, a partir do estudo teórico e conversa com

um grupo de professores da educação básica, traçamos os objetivos descritos a
seguir.
1.2.1

Objetivo Geral
Indicar pontos norteadores que caracterizam uma prática pedagógica com a

visão da complexidade por meio da elaboração de um caderno pedagógico.
1.2.2 Objetivos específicos
Para alcançar tal objetivo, delimitamos os seguintes objetivos específicos:
1

Morin (2015, p.35), considera prosa as exigências práticas, técnicas e materiais necessárias à
existência. Denomina poesia a estética, a alegria, o amor, a vida.
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● Realizar estudo da literatura de Edgar Morin, por ele destinada ao
professor;
● Investigar as ideias de Edgar Morin para a elaboração de um caderno
pedagógico como inspiração para mudança de pensamento e para que o professor
reflita sobre suas relações e sua prática.
● descrever como a teoria da complexidade na perspectiva de Edgar Morin na
visão do gestor, foi implantada em uma escola da rede privada de Curitiba.
● Identificar qual a visão que professores da educação básica, de uma escola
privada de Curitiba, possuem sobre o pensamento complexo.
● identificar como a formação continuada, pode refletir nas suas práticas
pedagógicas.
1.3

JUSTIFICATIVA
Vivemos em uma sociedade complexa, inserida em um contexto tecnológico e

globalizado. Tal contexto tem como protagonista, a tecnologia no processo científico,
na vida social, no cotidiano das pessoas, nas comunicações em todas as suas
possibilidades em nível individual, social e planetário. Portanto, “o desafio da
globalidade é também o desafio da complexidade” (MORIN, 2015b, p.). Por detrás
deste protagonismo, esconde-se, segundo Morin, a expansão descontrolada das
informações. Tal expansão modificou as relações dos alunos com o conhecimento,
possibilitando ao aluno aprender de diferentes formas, porém a escola não seguiu o
mesmo movimento, insistindo em práticas repetitivas.
O atual modelo educacional, não propicia um campo, conforme palavras de
Nóvoa em palestra,2 “estimulante e inovador” que permita uma formação continuada
voltada ao contexto educacional atual. Não é possível mais trabalhar em um campo
desconexo da realidade contemporânea. É preciso ir além, se abrir ao novo, ao
diálogo, reconhecendo oportunidades educativas atuais, que ultrapassem a mera
transmissão do conhecimento, pois os tempos mudaram e os sujeitos, da escola,
também.

2

Palestra de abertura Educere PUCPR, 2017. Tema: Formação de Professores: contextos, sentidos
e práticas.
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Entendemos que a escola atual, necessita de práticas que transcendam esta
mera transmissão e que contemplem os sujeitos nas suas diversas características,
necessidades e possibilidades nos contextos que se encontram.
Sabemos, por meio dos índices oficiais de aprendizagem como IDEB (Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica, 2015) e PROVA BRASIL (2015) que
precisamos de uma reforma que produza a transformação da escola e esta
transformação precisa iniciar pelo professor, pois Nóvoa (1995) nos diz que a escola
tem diversos caminhos, mas todos eles passam pelo professor. Para que ocorra
uma reforma na educação, Morin (2015b) afirma que é preciso que ela aconteça em
todos os níveis e que gere um pensamento que ligue conhecimentos e enfrente a
incerteza.
Neste cenário, o professor é fundamental e o modo de conceber sua prática
educativa é que pode modificar a concepção de uma escola que passa
conhecimento aos alunos para uma escola que valorize a vida. Uma escola em que
as dimensões pessoais de alunos, professores e do corpo gestor sejam
consideradas para a constituição de um projeto pedagógico que articule respeito à
individualidade e pertencimento à coletividade. Uma escola em que o professor
tenha o papel de ser a ponte entre ela e a vida.
Para que esta escola se torne realidade, o pensamento complexo idealizado
por Morin poderá ser a base, pois é um pensamento que, segundo seu idealizador,
une e não separa, é aberto a todas as possibilidades, acolhe o inesperado, um
pensamento que liga/religa, relaciona e que nos mostra infinitas possibilidades
sendo capaz de possibilitar uma reforma na prática pedagógica em sala de aula.
O pensamento complexo possibilita uma visão ampliada, uma esperança à
formação de docentes preparados para enfrentar a complexidade que se dá em
situações de instabilidade, de incerteza, de ordem, de desordem e coloca o
professor como mediador da produção do conhecimento. Alguém que irá
desenvolver no educando a capacidade de situar-se no mundo estabelecendo todas
as possíveis relações sendo parte deste mundo.
Tendo em vista o que explanamos até o momento, acreditamos que esta
pesquisa mostrou caminhos para auxiliar os professores, da educação básica em
suas práticas docentes e, sendo assim, preparando os sujeitos para a “grande
aventura que é viver” (MORIN, 2015b, p.16).
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Esta pesquisa é relevante, pois aborda uma proposta atual e que se relaciona
com as demais pesquisas de revisão sistemática de literatura do tema as quais
revelam uma crise educacional e a necessidade de uma reforma na maneira como
concebemos o conhecimento e a relação que temos com ele.
Portanto, esta pesquisa pode contribuir para buscar uma formação de
professores que almejam uma sociedade mais, justa, igualitária, crítica, reflexiva,
dialógica, aberta, compreensiva, comprometida, ética e, principalmente, mais
humana.
1.4

REFERENCIAL TEÓRICO
A fim de refletir sobre os fundamentos do pensamento complexo na

perspectiva de Edgar Morin, e como tais fundamentos envolvem a prática
pedagógica do professor da educação básica, esta pesquisa terá como referencial
teórico uma “trilogia” voltada ao sistema educacional. O termo trilogia é citada por
Morin, em sua obra, intitulada “Ensinar a Viver”, a qual também foi incluída no
referencial teórico desta pesquisa.
Morin (2003, p.12) diz que é indispensável educar para a era planetária e,
para que isso ocorra se fazem necessárias três reformas interdependentes: “uma
reforma no modo de conhecimento, uma reforma do pensamento e uma reforma do
ensino”. Edgar Morin aborda estas reformas nas obras: “A Cabeça bem Feita:
repensar a reforma, reformar o pensamento” (1999) e, “Os Sete Saberes
Necessários à Educação do Futuro” (2001). A partir das duas obras citadas, Morin
em parceria com Ciurana e Motta desenvolvem outro trabalho que teve por objetivo
considerar problemas de método, conferir sentido à noção de complexidade e
esclarecer a noção de era planetária na perspectiva histórica indicando a crise do
século e a emergência de uma “sociedade-mundo”. Em 2003 nasce a obra: “Educar
na Era Planetária”, a terceira obra voltada ao ensino, porém Morin prolonga a trilogia
com sua obra: “Ensinar a Viver: manifesto para mudar a educação” (2015).
Este livro estende uma trilogia voltada não tanto para uma reforma de nosso
sistema de educação, mas à sua superação, termo que significa não apenas que
algo que deve ser ultrapassado, deve também ser conservado, mas, também, que
tudo o que deve ser conservado deve ser revitalizado. Morin (2015b).
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Entre as inúmeras obras de Morin, optamos por estas pela sua preocupação
com o professor, com a educação e com o ensino, levando-o a um novo olhar
acerca do conhecimento e a relação deste conhecimento com a prática na escola.
O foco da nossa construção teórica é a trilogia acrescida da obra: “Ensinar a
Viver.” Além das que compõem a trilogia, utilizamos obras complementares, como
apoio, para o aprofundamento da nossa compreensão acerca do pensamento
complexo. São elas:


GUÉRIOS, Ettiène (Org.); PISKE, Fernanda Hellen. R. (Org.); SOEK,

Ana Maria (Org.); SILVA, Eloíza Jaguelte (Org.). Complexidade e Educação:
Diálogos Epistemológicos Transformadores. Curitiba: CRV, 2017.


MORAES, Maria Cândida (Org.); ALMEIDA, Maria da Conceição.

(Org.). Os Sete Saberes necessários à Educação do Futuro, 4. ed. Cortez.
2001;


MORIN, Edgar. Ciência com Consciência. 8. ed. São Paulo: Bertrand

Brasil, 2005;


MORIN, Edgar. Introdução ao Pensamento Complexo. Coleção:

Epistemologia e Sociedade, 1. ed. Lisboa: Instituto Piaget, 1991;


PETRAGLIA, Izabel. Pensamento Complexo e Educação. São Paulo:

Livraria da Física, 2013;
A Seguir, apresentamos a estrutura da dissertação.
No primeiro capítulo se encontram a introdução, os objetivos, a
justificativa, a problematização e o referencial teórico da pesquisa.
No segundo capítulo, apresentamos a pesquisa de revisão sistemática
de literatura realizada no Catálogo de Dissertações e Teses da CAPES no
período de 2006 a 2016, perfazendo dez anos de busca.
A abordagem metodológica se encontra no terceiro capítulo, no qual
descrevemos o método, as obras que utilizamos como apoio e os passos que
guiaram a pesquisa. Ainda nesse capítulo descrevemos a sistematização dos
conteúdos das obras estudadas e como aconteceram as duas entrevistas
semiestruturadas em profundidade com questões abertas.
No quarto capítulo, procuramos tecer a teoria que sustenta este estudo.
Começa com uma breve biografia de Edgar Morin. Explica a trilogia que Morin
escreveu ao sistema educacional, em seguida apresenta por meio de uma
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resenha a trilogia, a fim de repensar os desafios para uma reforma do
pensamento.
A descrição dos dados da pesquisa é analisada no quinto capítulo.
Primeiramente trazemos os dados da entrevista com o Diretor Acadêmico
fazendo um cotejamento da entrevista com o Projeto Político Pedagógico da
escola destacando os aspectos encontrados que se referem ao pensamento
complexo da proposta pedagógica. Em seguida trazemos os dados do
discurso das professoras sob o olhar da complexidade.
No sexto capítulo, apresentamos o Caderno Pedagógico e o “folder”
que tem por objetivo promover uma inquietação e por meio da inquietação
promover a transformação nas práticas diárias dos professores da educação
básica. Mostramos como foi feita a tessitura dos saberes que construíram o
artefato, o qual foi sendo tecido não apenas dos conhecimentos que as
pesquisadoras consideram essenciais, mas também articulando com o que as
professoras entrevistadas sentem como necessidade de conhecer sobre o
pensamento complexo.
Na sétima e última sessão finalizamos esta pesquisa trazendo os
resultados alcançados, bem como considerações que julgamos importantes
para uma transformação da prática pedagógica, bem como uma reforma do
pensamento proposta por Edgar Morin.
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2

ESTUDO DE REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA
Neste capítulo, procuramos mostrar os trabalhos acadêmicos encontrados

sobre o tema. De início, fizemos um mapeamento no banco de dados da CAPES
(teses e dissertações). O mapeamento considerou as pesquisas realizadas no
período de 2006 a 2016 sobre a teoria de Edgar Morin.
Koller; Couto; Hohendorff (2014) trazem de Rios; Buela-Casal (2009) que a
revisão sistemática é o processo de reunião, organização, avaliação de diversos
estudos. Os autores citam:
A revisão sistemática é um método que permite maximizar o potencial de
uma busca, encontrando o maior número possível de resultados de uma
maneira organizada. O seu resultado não é uma simples relação
cronológica ou uma exposição linear e descritiva de uma temática, pois
revisão sistemática deve se construir em um trabalho reflexivo, crítico e
compreensivo a respeito do material analisado. (RIOS; BUELA-CASAL,
2009, apud KOLLER; COUTO; HOHENDORFF, 2014, p.56).

Como primeiro momento da pesquisa, os trabalhos incluídos foram os
relacionados aos campos de conhecimentos: “educação”, “educação/ensino” e
“aprendizagem”,

“ciências

humanas/multidisciplinar”,

“educação”

“cultura”

e

“linguagem”, ”educação/sociedade” e “práxis pedagógicas”, “educação” e “currículo”,
“educação/teoria” e “prática de ensino”, no programa de “educação e ciências
humanas” do banco de dados da CAPES por meio das seguintes palavras chaves:”
pensamento complexo”, “reforma do pensamento”, “teoria da complexidade”, “Edgar
Morin”. Optamos em pesquisar teses e dissertações tendo em vista a natureza da
pesquisa desenvolvida neste trabalho e por ser a CAPES o banco oficial de
dissertações e teses brasileiras.
Encontramos dois mil e oitenta e seis trabalhos entre teses e dissertações
nacionais. O resultado da busca foi organizado como disposto na tabela 1.
TABELA 1 - LEVANTAMENTO - TESES E DISSERTAÇÕES CAPES
Descritor
Total
Dissertação
Tese
Pensamento Complexo
542
352
190
Reforma do Pensamento
49
32
17
Teoria da Complexidade
457
403
54
Edgar Morin
1038
753
285
Total
2086
FONTE: CAPES (2017). ELABORADA POR: BATISTELLA E GUÉRIOS
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Destes, 1360 pertencem a diversos campos do conhecimento como: ciências
humanas, naturais, da saúde, exatas e sociais. 726 tratam de estudos voltados à
educação como exposto na tabela 2.
TABELA 2 - REGISTROS POR CAMPO DO CONHECIMENTO
Ciências humanas/
Número de registros
sociais/ naturais/ da saúde
e exatas
Direito
47
Design
21
Jornalismo
14
Saúde
93
Filosofia
32
Psicologia
24
Arquitetura e Urbanismo
02
Matemática
101
Ciências da Religião
64
Meio Ambiente
193
Educação Física
21
Étnomatemática
01
Ensino Profissionalizante
27
Formação Docente
271
Comunicação
52
Arte
67
Linguagens
102
Tecnologia
148
Ciências sociais
43
Administração
37
Educação
726
Total
2086
FONTE: CAPES (2017). ELABORADA POR: BATISTELLA E GUÉRIOS

Em seguida, analisamos os títulos e consideramos as pesquisas que
contemplam: “prática docente”, “educação básica”, “escola”, “educação/tecnologia”,
“paradigma tradicional” e “formação docente”, todos, relacionados com os
descritores expostos na tabela 1. Desta análise, 45 pesquisas foram organizadas na
tabela 3.

TABELA 3 - LEVANTAMENTO CAPES
Descritor
Trabalhos Selecionados
Pensamento Complexo
13
Reforma do Pensamento
04
Teoria da Complexidade
05
Edgar Morin
23
Total
45
FONTE: CAPES (2017). ELABORADA POR: BATISTELLA E GUÉRIOS
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Como próximo passo, iniciamos a leitura dos resumos das pesquisas
selecionadas, com o objetivo de focar nas pesquisas referentes à educação básica e
prática docente. Excluímos pesquisas voltadas à formação universitária do
professor, ensino profissionalizante e tecnologias, selecionados 14 trabalhos: 10
dissertações e 4 teses, (QUADRO 1, p.21) que contribuíram para o estudo desta
dissertação. Destas, duas dissertações, apresentaram “erro do sistema”, não sendo
possível encontrar o trabalho completo e, portanto, foram excluídas do corpus final
desta pesquisa.
A princípio, havíamos selecionado quatro teses, porém numa leitura mais
aprofundada verificou-se que se tratava de uma pesquisa que confronta o ideal de
Morin com os objetivos postos em curso pelo capital e traz como fundamentação
teórica a ontologia Marxiana-lukacsiana. A tese em questão é de autoria de
Valdemarin Coelho Gomes e foi apresentada ao Programa de Pós-graduação em
Educação, 2010 pela Universidade Federal do Ceará, com o seguinte título:
“Pensamento Complexo e educação para o século XXI: entrelaçamentos na teia
ideológica do capital”. O autor desta pesquisa afirma que a dimensão de pseudo
teorias, como a teoria da complexidade de Morin, é imperiosa. Confronta o ideal de
Morin com os objetivos postos em curso pelo capital. Traz como fundamentação
teórica a ontologia Marxiana-lukacsiana o que foge ao escopo teórico desta
dissertação.
Um estudo realizado, por Luis Henrique Miotto (2010), que não estava nos
critérios de inclusão, chamou-nos atenção por trazer como temática o ensino
tradicional, pois o pensamento complexo vem para repensar o ensino tradicional.
Este estudo foi incluído, pois acreditamos ser de grande relevância aos estudos
propostos

para

diretamente,

esta

dissertação.

relacionada

com

o

Embora,
tema

nenhuma

desta

pesquisa

dissertação,

todas

estivesse,
apontam

possibilidades para um repensar na área educacional.
Ao final da análise, selecionamos sete dissertações e três teses, como
descrito nos quadros 1 e 2, para compor nosso marco teórico da revisão sistemática
na perspectiva de Sampieri, Collado e Lucio (2006), referente a análise das teorias,
os enfoques teóricos, as pesquisas e os antecedentes, considerados válidos para o
estudo. Os quadros estão organizados pelos itens autor, ano da defesa, descritor
que a identificou, breve descrição do foco investigado e, sinteticamente, conclusões
evidenciadas

pelos

autores.
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QUADRO 1 - LEVANTAMENTO DO MARCO TEÓRICO DA PESQUISA (DISSERTAÇÕES)
Autor

Ano

Título

Descritor

Descrição

Conclusão

SILVA,
Junior
Ribeiro da.

2016

A Concepção
do
Pensamento
em sala de
aula, fundada
na construção
do
conhecimento
à Luz da
Teoria da
Complexidade
de Edgar
Morin.

Pensamento
Complexo

Trabalho teórico com
objetivo de buscar a
contribuição da teoria de
Morin para a superação
da fragmentação do
ensino escolar. Esta
pesquisa coloca como
questão: por que o
ensino atualmente
praticado na escola, não
consegue produzir
resultados satisfatórios
de aprendizagens?

O ensino integrado
contribui para
garantir uma boa
formação do
educando. O
conhecimento
praticado por modo
integrado e religado
é condição e
possibilidade para
se criar um mudo
de pensar capaz de
dar conta do todo
da totalidade
enfrentando as
incertezas e as
contradições.

CAZAROT
TO, Neide
Teresinha.

2014

A Escola como
Sistema AutoOrganizativo:
Desafios e
Possibilidades.

Pensamento
Complexo

A pesquisa propõe uma
discussão a
compreensão que os
professores têm da
escola e o desafio de se
pensar a escola como
sistema autoorganizativo. Os autores
utilizados como
referência teórica são:
Capra, Ludwig,
Bertalanffy, Edgar Morin
e Maturana e Varela
tendo como princípio a
teoria de Morin. Estudo
de caráter qualitativo
com a participação de
doze professores de
uma escola em Santa
Maria

A Escola ainda
está, fortemente,
influenciada pela
concepção
cartesiana
prevalecendo a
fragmentação. O
Professor ao
entender a
complexidade
como um conjunto
de circunstâncias
ou coisas que
apresentam
ligações entre si irá
compreender que
os integrantes da
escola são
membros e
participantes de um
todo que está em
processo constante
de reinvenção. A
escola pensada
como sistema autoorganizativo liga,
através da
interação
elementos de
diversos indivíduos
que são os
componentes do
todo.
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Autor

Ano

SISTHERE
NN,
Juliano.

2016

GELATI,
Fábio
Cezar.

2010

MIOTO,
Luis
Henrique.

2010

Título

Descritor

Descrição

Princípios
2
Epistemológic
os para uma
Pedagogia de
Base
Complexa.

Reforma do
Pensamento

Da
2
Complexidade
da Educação
À Educação
da
Complexidade:
Em Busca dos
Princípios
Educativos em
Edgar Morin.

Edgar Morin

Navegando no
2
Emaranhado
do Paradigma
Pedagógico
Tradicional.

Edgar Morin

Discute alguns princípios
metodológicos do
pensamento complexo,
são eles: O principio da
reintrodução do sujeito no
conhecimento, princípio
da incerteza, princípio do
inacabamento e o
princípio da racionalidade
aberta. Também discute
como uma reforma do
pensamento pode passar
pela via pedagógica. Para
esta discussão o autor
toma como base três
obras de Morin, são elas:
Ciência com Consciência,
O Método 3, O
conhecimento do
Conhecimento e Meus
demônios.
Gelati procura em sua
pesquisa compreender
como o pensamento
complexo contribui para o
aperfeiçoamento da
condição humana em
relação com a identidade
terrena, na promoção da
ética e da cidadania
planetária. Sua base
teórica é, exclusivamente,
Edgar Morin.
Realiza uma discussão
sobre as formas de como
o Paradigma Tradicional
educacional se organizou
e ainda se organiza nos
embates atuais nas
escolas, partindo da
Metodologia dos
professores observados
em sala de aula de dez
escolas da cidade de
Londrina e ampliando as
discussões para as
complexas relações no
campo escolar. Seu
referencia teórico é:
Alves, Demo; Morin,
Saviani, Foucault e
Deleuze.

(Continuação
Conclusão
Discussões
trazidas não foram
fechadas
continuam abertas.
O Autor acredita
que os princípios
morinianos podem
operar uma
pedagogia de base
complexa e
promover a
religação dos
saberes de uma
maneira prosaica e
poética da cultura.

Não descritos.

O Termo tradicional
como uma “amarra”
que enrijece os
fluxos do campo
educacional;
“nós rígidos”, quase
enraizados;
A Possibilidade de
pesquisas das
propostas
educacionais
capazes de
afrouxar, ao menos
levemente, os nós
rígidos do
paradigma
tradicional.
Propostas que
apontem brechas e
com elas as suas
estratégias de ação
frente ao
paradigma.
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............................................................................................................................................(Continuação)
Autor
Ano
Título
Descritor
Descrição
Conclusão
SCHECHT
MAN,
Sheila

2009

Mediação
2
Pedagógica
em ambientes
Virtuais de
Aprendizagem
a partir da
Complexidade
e do
Pensamento
Ecossistêmico.

Edgar Morin

Nesta pesquisa a autora
traz os operadores
cognitivos da complexidade
para criar condições para a
ressignificação da
mediação pedagógica em
um ambiente virtual de
aprendizagem. Os
operadores que a
pesquisadora traz são:
sistêmico-organizacional,
hologramático, dialógico,
retroativo, recursivo, autoeco-organizacional,
reitrotutório do sujeito no
processo de pesquisa, da
ecologia da ação. A
pesquisadora queria saber
como tais operadores
poderiam proporcionar
condições para a
ressignificação dos
processos de mediação
pedagógica em ambientes
virtuais. Pesquisa de
caráter qualitativo utilizouse como estratégia de
investigação, análise e
leitura interpretativa de um
caso. Os teóricos eleitos
pela autora foram: Demo,
Francisco Gutierrez e
Marco Silva.

Os operadores
cognitivos do
pensamento
complexo estavam
presentes nos
elementos
constitutivos do
curso,
enriquecendo o
olhar dos
mediadores, sendo
assim foi possível
ressignificar os
processos de
mediação
pedagógica no
ambiente virtual de
aprendizagem.
Considerou a
existência de três
construtos
existentes entre si:
a complexidade e o
pensamento
ecossistêmico, a
educação a
distância e a
mediação
pedagógica. Os
operadores
cognitivos
enriquecem o olhar
dos mediadores e
formandos. Os
cursos a distância
precisam ser
construídos e
desenhados a partir
dos sujeitos e suas
realidades, e não
como um conjunto
uniforme.
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Autor

Ano

TEIXEIRA,
Augusto
Niche.

2008

Título

Descritor

Descrição

O
2
Reconhecimen
to da
Complexidade
Docente
Frente ao Erro
e ao Erro
Construtivo:
Fonte de
Busca da
Humana
Condição?

Edgar Morin

Pesquisa qualitativa
realizada em uma escola
do Rio Grande do Sul. O
estudo apresentado
possibilita reconhecer a
complexidade do Erro
Construtivo como fonte de
busca humana a partir das
experiências vivenciadas
no ambiente escolar. A
base teórica da pesquisa é
a teoria da complexidade
sob a perspectiva de Edgar
Morin. Teixeira trata dos
princípios dialógico,
recursivo e hologramático
como filtro1 metodológico
de análise.

FONTE: CAPES (2017) ELABORADA POR: BATISTELLA E GUÉRIOS

(Conclusão)
Conclusão
O reconhecimento,
pelos professores
participantes da
pesquisa, que a
sua
profissionalidade
não se encerra na
formação
acadêmica.
Transcende a ideia
da ciência clássica
e a experiência
vivida pelo
professor o
constitui. Também
conclui que o ato
de educar está
interligado à busca
da humana
condição e as
relações entre
sujeitos.
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QUADRO 2 - LEVANTAMENTO DO MARCO TEÓRICO DA PESQUISA (TESES)
Autor
ARONE,
Mariangelic
a

Ano
2014

Título
Autoformação
docente à Luz
do
Pensamento
Complexo.

Descritor
Pensamento
Complexo

PATARO,
Ricardo
Fernandes

2015

Entre Educar e
Ensinar:
Complexidade
e
representaçõe
s Docentes
sobre os
objetivos da
escola.

Teoria da
Complexidad
e

FILHO,
Marcolino
Malosso

2012

A educação e
a teoria da
complexidade
na formação
de
professores:
problemas e
Desafios

Teoria da
Complexidad
e

Descrição
A pesquisa aborda a
construção da
autoformação docente,
tendo como base o
pensamento complexo.
Trata-se de uma pesquisa
de campo realizada com
oito professores da
Educação básica da cidade
de São Paulo. A questão
de investigação desta
pesquisa é: como ocorre,
por parte dos professores,
a percepção do papel de
sua autoformação?
A pesquisa tem por objetivo
analisar as representações
sociais docentes sobre os
objetivos da escola na
sociedade contemporânea.
A investigação é fundada
na teoria da complexidade.
A autora realizou uma
pesquisa de campo com 20
docentes de uma escola
pública do Paraná.

A Pesquisa investiga como
se dá a formação do
professor formador. Mais
especificamente,
busca
compreender
como
a
sociedade contemporânea
promove a formação de
seus professores e quais
os pressupostos que ela
toma para isso, ou seja,
como,
na
contemporaneidade, vem
se capacitando, formando e
instrumentalizando
o
professor.

FONTE: CAPES (2017). ELABORADA POR: BATISTELLA E GUÉRIOS

Conclusões
A Autoformação é
criação própria da
aprendizagem pelos
sujeitos docentes ao
longo da vida no
sentido de uma melhor
compreensão das
ações, as quais são
dependentes das
relações consigo
mesmo e com os
outros, num
movimento em espiral
de auto-ecoorganização.
Os resultados
apontam para a
necessidade de
formação humana em
todas as suas
dimensões, desde a
cognitiva até a moral
não restringindo a
atividade educativa ao
ensino e transmissão
dos conhecimentos
desvinculados. As
representações que o
autor coloca, não pode
ser entendida como
uma representação fiel
do mundo e sim como
uma reconstrução e
com a reconstrução o
sujeito tem papel ativo.
O sistema formativo
atual precisa preparar
os professores para a
incerteza
e
para
mudanças. Deve ser
aberto, contemplar a
necessidade de ser
(re)
organizado
durante o processo. O
professor precisa ser
reflexivo para que seu
aluno também seja.
Superação do modelo
fragmentado. Modificar
a postura dos alunos
de licenciatura que
buscam receitas para
prática pedagógica.
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De maneira geral, a análise das dissertações e teses produzidas entre 2006 e
2016, apontam para a necessidade de uma reforma de pensamento no sistema
educacional. Morin explica em suas obras que tal reforma indica que um modo de
pensar que seja capaz de unir, ligar, religar poderá ser capaz de tornar universal a
solidariedade entre humanos e a ligação entre os campos do conhecimento. Afirma
que “a reforma do pensamento teria, pois, consequências existenciais, éticas e
cívicas.” (MORIN, 1999, p.97). Enfatiza que a fragmentação do conhecimento e do
pensamento e questões relativas à condição humana são os principais desafios a
serem enfrentados para o alcance de tal reforma.
Em um contexto de complexidade na perspectiva de Edgar Morin, a palavra
“reforma” requer atenção para a sua intencionalidade visto que possui diferentes
significados conforme o contexto em que é utilizada. Em suas palavras: “Falo de
uma reforma que leve em conta nossa aptidão para organizar o conhecimento – ou
seja, pensar”. (MORIN, 1999, p. 77). Trazendo sua argumentação para o âmbito
educativo focalizando a prática pedagógica, nos parece apropriado adotar como
máxima sua afirmação de que “Trata-se de uma reforma não programática, mas
paradigmática, concernente a nossa aptidão para organizar o conhecimento” (idem,
p. 20). Buscamos em Petraglia (2008, p. 40)
Trata-se de uma reforma em profundidade, que integre o futuro incerto do
mundo; a aposta nas possibilidades de enfrentamento e intervenção; o
estabelecimento de estratégias de ação; o conhecimento pertinente,
transdisciplinar e contextualizado com suas religações; a conscientização das
urgências e; as responsabilidades humanas.

Em nossa compreensão paradigmática, trazemos que “A exigida reforma do
pensamento vai gerar um pensamento do contexto e do complexo. Vai gerar um
pensamento que liga e enfrenta a incerteza”. (MORIN, 1999, p.92). A proposição de
reforma não tem em si a ideia de radicalização. Não se trata de abandonar,
radicalmente, a forma cartesiana de pensar, mas sim refletir sobre práticas que não
estão mais dando conta de educar os sujeitos para enfrentar os desafios da
sociedade na qual estamos inseridos e da própria vida. Como diz Petraglia, (2008, p
35). Trata-se de [...] “resignificar a vida presente e transitória, a partir da
transformação do olhar de novas formas de pensar e de agir, que partam da
linearidade em direção à complexidade, por meio de um olhar multidirecional”.
Concluímos esta breve consideração com o seguinte dizer de Morin (1999, p.96):

29

O desenvolvimento de uma democracia cognitiva só é possível com uma
reorganização do saber; e esta pede uma reforma do pensamento que
permita não apenas isolar para conhecer, mas também ligar o que está
isolado, e nela renasceriam, de uma nova maneira, as noções pulverizadas
pelo esmagamento disciplinar, o ser humano, a natureza, o cosmo, a
realidade.

Considerações feitas, voltemos á discussão sobre a revisão sistemática da
literatura. A investigação, realizada em agosto de 2016 sobre o pensamento
complexo e a prática pedagógica, realizada no banco de dados da CAPES, dos
últimos 10 anos, resultou em 10 trabalhos, dentre teses e dissertações. Os trabalhos
selecionados apontam para uma crise educacional e para o problema decorrente
dos saberes fragmentados. Nenhum trabalho foi encontrado que traga ao professor
um Caderno Pedagógico, para o desenvolvimento do pensamento complexo na
prática diária.
Morin possui uma vasta obra, o que caracteriza os 2086 trabalhos
encontrados pela revisão de literatura desta dissertação, que transitam em vários
campos do conhecimento, o que também justifica as diversas áreas como ilustramos
na tabela 2.
Os temas mais enfatizados nos 10 trabalhos selecionados são: a superação
da fragmentação, o desafio de se pensar a escola como sistema auto-ecoorganizador, a condição humana na era planetária, a crise no modelo cartesiano e o
professor como formador apoiam-se na literatura de Edgar Morin, todos. Também
apontam para uma nova postura em relação ao conhecimento e uma nova postura
em relação à prática pedagógica.
A pesquisa realizada, no banco de dados da CAPES, 2017, nos mostra a
necessidade de um modelo educativo que possibilite religar o fazer pedagógico em
suas múltiplas dimensões e fazeres, que promova uma mudança de atitude em
relação ao medo de se abrir ao novo e ao inesperado. Como nos ensina Morin, cabe
ensinar o “Bem Viver”, ou seja, racionalizar sem deixar de lado a afetividade, alegria,
amor, exaltação. Precisamos de uma educação, como diz Petraglia, (2008, p.37) em
que o: “eu só existe na relação com tu e é quando surge o nós: dos limites e do
respeito, na complexidade da vida”.
Um dos objetivos desta dissertação é colaborar para uma reforma na prática
cartesiana diária, ou ao menos, mostrar ao professor que é possível trilhar novos
caminhos.
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Podemos verificar, por meio da investigação, no banco de dados da CAPES,
que a teoria de Edgar Morin, por abarcar diversas áreas do conhecimento, contribui
para uma reflexão do universo científico que segundo ele não faz mais do que
provar suas virtudes e descobertas. “É o conhecimento vivo que conduz a grande
aventura da descoberta do universo, da vida, do homem”. (MORIN, 2005, p.15). Tal
reflexão permite-nos acreditar na reforma da educação por meio do diálogo, da
religação, do sujeito como protagonista, da formação humana e contextualizada.
Uma reflexão que aos poucos está modificando a forma pela qual compreendemos
as ciências, a educação e suas relações com o conhecimento. Portanto se faz
necessário esclarecer o caráter social da ciência incluindo o sujeito na trajetória
histórica da vida.
[...] A ciência é, e continua a ser, uma aventura. A verdade da ciência não
está unicamente na capitalização das verdades adquiridas, na verificação
das teorias conhecidas. Está no caráter aberto da aventura que permite,
melhor dizendo, que hoje exige a contestação das suas próprias estruturas
de pensamento. Bronovski dizia que o conceito da ciência não é nem
absoluto nem eterno. Talvez estejamos num momento crítico em que o
próprio conceito de ciência está a modificar-se. (MORIN, 2005. p.33).

Na mesma direção, a escola precisa seguir, mas não localizamos nenhum
trabalho que traga ao professor, como contribuição, um caderno pedagógico sobre o
desenvolvimento do pensamento complexo na sua ação pedagógica, levando-o a
refletir sua prática diária em sala de aula. Nenhum trabalho encontrado aborda,
exclusivamente, o estudo das obras que Edgar Morin escreveu sobre o sistema
educacional.
Esperamos que nossa pesquisa promova uma reflexão acerca da prática
pedagógica, pois o ato de ensinar não pode estar amarrado na reprodução pura e
simples do currículo escolar. Ao professor cabe ser a ponte, a esperança para um
mundo mais crítico, reflexivo, mais humano e consciente.
Em seguida, apresentaremos a metodologia que utilizamos para atingir nosso
principal objetivo.
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3

ABORDAGEM METODOLÓGICA
A pesquisa é de natureza qualitativa nas modalidades teórico-bibliográfica e

descritiva. A pesquisa teórico-bibliográfica se caracteriza pela busca de dados em
literatura já existente. Os dados empíricos são, portanto, extraídos das próprias
obras. Gil (2014) define pesquisa bibliográfica, aquelas desenvolvidas a partir de
material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, pois:
“A

modalidade

descritiva

busca

especificar

propriedades

e

características

importantes de qualquer fenômeno que se analise”. (SAMPIERI, COLLADO e
LUCIO, 2006, p.102). Tal modalidade nos ofereceu possibilidades de compreensão,
por parte de um grupo de professores de uma escola privada de Curitiba, sobre
como estes professores entendem e aplicam o pensamento complexo na sua
prática pedagógica e como seus fundamentos foram inseridos ao Projeto
Político Pedagógico. Esta pesquisa foi composta por quatro fases para a
constituição dos seus focos teóricos.
A primeira fase constituiu-se por seis passos. O primeiro passo foi a seleção
das obras de Edgar Morin voltadas ao campo educacional (aos professores), que
resultou em quatro obras. O segundo passo foi o estudo aprofundado das obras
selecionadas. O terceiro passo foi a elaboração de uma resenha de cada uma das
quatro obras. Delas, três são agregadas por Morin no que chama de trilogia, sobre o
que

discorreremos na

sequência.

O quarto

passo

consistiu

em elencar

conhecimentos pertencentes às obras que podem auxiliar o professor na prática
pedagógica e promover a sensibilização ao pensamento complexo e também é o
passo que permitiu a construção dos dois últimos.
O passo cinco consistiu na sistematização dos conhecimentos e ocorreu por
meio de quatro categorias: complementaridade, convergência conceitual, educação
e prática pedagógica. Tais categorias nos permitiram o aprofundamento de termos
importantes, elencados no passo anterior, utilizados por Morin.
O sexto e último passo envolveu os passos três, quatro e cinco e consistiu na
construção de uma matriz relacional entre tais conhecimentos.
Na segunda fase foram realizadas entrevistas semiestruturadas em
profundidade com perguntas abertas. Uma com o diretor acadêmico de uma
instituição privada de Curitiba e a outra, na modalidade roda de conversa, com um
grupo de professoras da mesma instituição.
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Os dados das entrevistas foram analisados na terceira fase. Na última fase foi
elaborado um artefato para o professor, o qual foi chamado de “Caderno
Pedagógico”. Durante a construção do Caderno Pedagógico, uma nova ideia brotou,
que foi a criação de um “folder”. Inicialmente com a intenção de permitir aos
professores complementarem o que constasse no Caderno Pedagógico. Durante
sua criação, surgiu a ideia de, independente do Caderno Pedagógico, possibilitar a
professores ideias acerca da complexidade e do pensamento complexo, almejado
do propósito complementar a seu uso.
3.1

MÉTODOS TEÓRICO/BIBLIOGRÁFICO E DESCRITIVO
A primeira fase da pesquisa (teórico/bibliográfico) foi realizada, por meio do

estudo de obras de Edgar Morin para compreensão de sua teoria de modo a
possibilitar a identificação de conhecimentos importantes à prática pedagógica do
professor, que foram extraídos, do ponto de vista das pesquisadoras, por meio dos
seguintes passos:
1)

Seleção das obras de Edgar Morin que comporiam o corpus teórico da

pesquisa para a elaboração do Caderno Pedagógico por meio dos seguintes
critérios: que abordassem sobre o pensamento complexo, que possibilitassem
a compreensão dos elementos constitutivos de um paradigma para a
formação docente, que oferecessem escopo teórico à formação de
professores com vistas à prática pedagógica em uma dimensão de
complexidade, que fossem obras direcionadas a professores. Tais critérios
justificam a opção pelo estudo aprofundado da trilogia, por ele nominada,
acrescida da obra denominada “Ensinar a Viver”. São elas:


A Cabeça bem Feita;



Educar na Era Planetária;



Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro.



Ensinar a Viver.

2)

Leitura aprofundada das obras de Edgar Morin pertencentes para

estudo contextualizado de sua teoria.
3)

Resenha das obras. A resenha teve por objetivo auxiliar na

organização do estudo teórico, colaborando na construção de uma matriz
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relacional e ainda, ofereceu subsídios para a elaboração do Caderno
Pedagógico.
4)

Elenco de conhecimentos importantes à prática pedagógica do

professor com vistas à sensibilização para o desenvolvimento do pensamento
complexo;
5)

Sistematização do conteúdo das obras por meio das seguintes

categorias: complementaridade, convergência conceitual, educação e prática
pedagógica.
6)

Construção de uma matriz relacional entre conhecimentos dos passos

três (3), quatro (4) e cinco (5).
A segunda fase foi constituída por duas entrevistas em profundidade,
realizadas por meio de questões semiestruturadas e abertas. Segundo Morin (2002),
nesse tipo de entrevista as questões são pensadas e organizadas previamente, mas
é garantida a liberdade do entrevistado no desenvolver da entrevista. Uma delas foi
realizada com o Diretor Acadêmico de uma instituição de ensino privado, em
Curitiba. No ano de 2018, a instituição completou 66 anos de existência, possuía
173 docentes e atendia 2352 alunos da educação infantil ao ensino médio. Tal
instituição possui os princípios da complexidade como fundamento pedagógico. A
entrevista foi conduzida pela mestranda e sua professora orientadora, por meio de
um roteiro semiestruturado com perguntas abertas, (apêndice B), com o objetivo de
compreender o processo histórico da inserção da teoria no PPP da escola. A
segunda entrevista em profundidade foi realizada, na modalidade roda de conversa,
também por meio de um roteiro semiestruturado com perguntas abertas, com um
grupo de professoras da mesma instituição que já possuem uma caminhada no
pensamento complexo. O objetivo, desta, foi compreender se, e como o pensamento
complexo está presente na prática pedagógica das professoras entrevistados.
Indagamos sobre os seguintes itens:


o que pensam sobre a prática que realizam;



como desenvolvem suas atividades;



o que gostariam de conhecer sobre o pensamento complexo.

Na terceira fase analisamos os dados da fase anterior.
Na quarta fase, elaboramos um Caderno Pedagógico para fundamentação
do professor com vistas à prática pedagógica na perspectiva do pensamento
complexo. Durante a elaboração, decidimos criar um folder que o complementasse

34

ao mesmo tempo em que ampliasse as possibilidades de compreensão acerca do
pensamento complexo ao mesmo tempo em que possibilidade reflexão sobre a
prática pedagógica.

3.2

SISTEMATIZAÇÃO DO CONTEÚDO (PASSO 5)
A sistematização do conteúdo das quatro obras nos permitiu identificar e

aprofundar termos utilizados por Edgar Morin, nas obras estudadas. Construímos
um quadro (passo 4) tendo como referência os seguintes termos: incerteza,
reforma do pensamento, cegueiras, erro e ilusão, conhecimento pertinente,
erro na educação, condição humana, era planetária e identidade terrena,
fragmentação, ciência clássica, compreensão, viver, complexo e pensamento
complexo. Concebemos tais termos como imprescindíveis para a reforma do
pensamento proposta por Edgar Morin. Acreditamos que o conhecimento deles pode
contribuir para uma prática pedagógica que contemple os sujeitos e suas diversas
características, necessidades e possibilidades. Também acreditamos que possa
contribuir para um posicionamento mais efetivo das relações entre indivíduo,
sociedade e natureza, pois segundo Morin existe uma relação de autonomia e
dependência entre os indivíduos e a sociedade.
Os quadros 3 e 4 tem como foco duas vertentes: complementaridade e
convergência conceitual. Foram construídos com a seguinte metodologia: leitura
flutuante das obras; identificação dos constructos teóricos de cada termo em cada
obra; leitura para consolidação teórica dos termos; identificação de convergência
conceitual dos termos nas obras.
Também foi possível identificar momentos em que Morin trata da educação e
especificamente da prática pedagógica (quadros 5 e 6).
Segue, organizado nos quadros abaixo, o estudo de sistematização das
obras: “Sete Saberes, Cabeça bem Feita, Educar na Era Planetária e Ensinar a
Viver”.
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QUADRO 3 - COMPLEMENTARIDADE

Incerteza

Termos

Cabeça bem
Feita
(2000)

7 Saberes (2001)

Educar na Era
Planetária (2003)

Ensinar a Viver
(2015)

* Marcada por 2
incertezas:
cognitiva e
histórica.
* 3 princípios da
incerteza do
conhecimento:
cerebral, físico e
epistemológico.
* 3 viáticos:
ecologia da
ação, estratégia
e desafio.

* Quinto saber
necessário à
educação do Futuro
* Enfrentar o
imprevisto e o
inesperado.
*Construímos a ideia
de que tudo que é
científico pertence às
certezas e verdades
absolutas.

* Em situação de
incerteza, é preciso
uma atitude
estratégica, ou seja,
uma concepção de
método como
caminho, ensaio, pois
essa concepção
permite o sujeito
aprender, inventar e
criar “em e” durante”
seu caminho em
situações incertas.

* Condição básica
para se viver.
* È um caminhar
dentro do processo
de conhecimento.
* Não se pode
eliminar a incerteza,
pois não se pode
conhecer com
perfeita precisão
todas as interações
de um sistema. A
imprevisibilidade
reside no próprio
cerne do
determinismo.
* Incerteza e dúvida
estão ligadas uma
requer a outra e viceversa.
* A incerteza é
inseparável do viver.
Todo nascimento é
incerto e dá início a
uma vida, para a
qual nenhuma
certeza será dada,
exceto a certeza da
morte.
* È preciso aprender
a navegar em um
oceano de
incertezas, através
de arquipélagos de
certezas.
* Não se elimina a
incerteza, negocia-se
com ela.
* Risco e incerteza
estão ligados por
uma dialética que os
remete
incessantemente um
ao outro.
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Reforma do Pensamento

.............................................................................................................................................(continuação)
Termos Cabeça bem
7 Saberes (2001)
Educar na era
Ensinar a viver
Feita
planetária (2003)
(2015)
(2000)

* Substituir um
pensamento
que isola e
separe por um
pensamente
que distingue e
una.
* Enfrentar a
linearidade por
um pensamento
em círculo e
multirreferencial.
* Um
pensamento
que promova o
diálogo que
contemple o
diferente e
integrador da
parte e do todo.
* Reformar a
mente de quem
ensina.
* Substituir a
quantidade pela
qualidade.
* O que impede
a reforma é a
rigidez da
máquina
educacional,
que é inflexível,
fechada e
burocrática.
* Ligação de
duas culturas
que estão
separadas:
Cultura das
humanidades e
a científica.

* A união dos sete
saberes em prol de
uma educação
transformadora.

*método, caminho,
estratégia e ensaio
contém um conjunto
de sete princípios
metodológicos que
configuram um guia
para um pensar
complexo.

* Outro modelo de
ciência, um modelo
que religue.
* pensar de maneira
diferente.
* pensar de maneira
complexa.
* Professor precisa
aprender primeiro.
* operadores de
religação: sistema,
causalidade circular
e dialógica.
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Cegueiras

Erro/ilusão

.............................................................................................................................................(continuação)
Termos Cabeça bem
7 Saberes (2001)
Educar na era
Ensinar a viver
feita
planetária (2003)
(2015)
(2000)

Especialização
que impede de
ver o global
fragmenta o
complexo do
mundo em
pedaços
separados. A
hiperespecializa
ção é incapaz
de pensar a
crise, sendo
uma inteligência
incapaz de
perceber o
contexto e o
complexo
planetário
tonando-se
cega,
inconsciente e
irresponsável.

* Sujeito a erros
quando procuramos
explicar o real.
* Toda produção do
conhecimento é
passiva de erro e
ilusão.
* informações são
construção e
reconstruções
cerebrais.
* Não aceitação da
incerteza.
* acreditar nas
verdades absolutas.
* O Não
reconhecimento pela
educação do que é
conhecer.
* Toda Teoria é
provisória.
* Ao tentar explicar o
real estamos sujeitos
ao erro e ilusões.

* o reconhecimento do
erro favorece o
surgimento da
diversidade e da
possibilidade de
evolução.
* O erro é um
fenômeno humano e
encontra-se ligado ao
surgimento da
linguagem, ou seja, da
palavra e da ideia.
*Erro e verdade não
tem nada de arbitrário.
* O caminho da
verdade é um caminho
sem fim.

*Não aceitação pela
ciência do que é
conhecimento
humano, seus
dispositivos, suas
fraquezas,
dificuldades,
propensões quanto
ao erro e ilusão,
incapacidade de
estabelecer relações.
* erro comporta
mistério e o
inesperado.
* o reconhecimento
do erro é ultrapassálo.
* Uma fonte de erro
e ilusão é ocultar os
fatos que nos
incomodam, é
anestesiá-los e
eliminá-los da nossa
mente.
* o Erro pode revelar
representações dos
alunos diretamente
ligadas a um meio
circundante ou a seu
próprio contexto de
vida.
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.............................................................................................................................................(continuação)
Termos Cabeça bem
7 Saberes (2001)
Educar na era
Ensinar a viver
feita
planetária (2003)
(2015)
(2000)

Conh. Pertinente

* Necessário
uma cabeça
bem feita. Uma
cabeça que seja
capaz de
estabelecer
todas as
relações
possíveis.
* Precisamos
conhecer o que
une por meio da
ligação,
separação,
análise e
síntese.
* É uma
necessidade
inserir um
conhecimento
particular em
seu contexto e
situá-lo em seu
conjunto.

* Lutar contra a
fragmentação.
* contextualizar, sem
deixar de lado o
contexto, deve trazer
o todo.
* Reconhecer a
relação de
dependência entre o
contexto e o global.
* Reconhecer a
retroatividade do
global que é mais do
que o contexto.
* Reconhecer a
multidimensionalidad
e do ser humano.
* Reconhecer a
união entre a
diversidade e a
unidade.
* È necessário
desenvolver aptidão
natural do espírito
humano para situar
todas as informações
em um contexto e
um conjunto.
* È preciso ensinar
os métodos que
permitem
estabelecer as
relações mútuas e as
influências
recíprocas entre as
partes e o todo em
um mundo
complexo.

* Conceber a noção de
método como
caminho, ensaio e
estratégia tornará o
conhecimento
pertinente.

* capacidade de
contextualizar.
* capacidade de
situar qualquer
informação em seu
contexto.
*tornar evidente o
contexto, o global e o
complexo.
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.............................................................................................................................................(continuação)
Termos Cabeça bem
7 Saberes (2001)
Educar na era
Ensinar a viver
feita
planetária (2003)
(2015)
(2000)

Erro na Educação

* O ser humano
é visto como
vítima de
grande
disjunção
natureza/cultura
animalidade/hu
manidade,
sempre
desmembrado
entre sua
natureza de ser
vivo estudada
pela biologia,
sua natureza
física e social,
estudada pelas
ciências
humanas.

* Alerta para a
necessidade de
abordar, na escola,
os sete saberes.

* Não levar em conta
que o método
(caminho) incorpora o
Erro e uma visão
diferente da verdade.

* Acontece através
da incompreensão,
desinteresse, falta de
estímulo, falta de
afetividade e
opressão.
* A escola e a
universidade
ensinam os
conhecimentos, mas
não a natureza do
conhecimento, que
contem em si o risco
de erro e de ilusão.
* Por toda parte
ensinam-se os
conhecimentos, em
nenhum lugar se
ensina o que é o
conhecimento.
* A educação,
conservadora, não
fornece as defesas
para se enfrentar a
incerteza da
existência, não
fornece as defesas
contra o erro, a
ilusão, a cegueira.
* Não fornece a
preocupação, o
questionamento e a
reflexão sobre a boa
vida ou o bem viver.
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Condição humana

.............................................................................................................................................(continuação)
Termos Cabeça bem
7 Saberes (2001)
Educar na era
Ensinar a viver
feita
planetária (2003)
(2015)
(2000)

* Relação de
auto
dependência.
* Não depende
apenas das
ciências
humanas.
Depende das
ciências
naturais:
Cosmologia,
ciências da
Terra e
ecologia.
* A condição
humana foi
autoproduzida.
* O conceito do
homem tem
dupla entrada:
uma biofísica,
uma entrada
psicossociocultu
ral; duas
entradas que
remetem uma à
outra.

* Possui relação com
o universo.
*Enraizamento/desenraizamento do ser
humano.
*A educação do
futuro deverá ser o
ensino primeiro e
universal, centrada
na condição
humana.
*Terceiro saber.

* A relação do humano
com a natureza e o
planeta não pode ser
concebida de um
modo redutor nem
separado. Se a
relação não for
concebida o ser
humano torna-se
estranho ao planeta.
* A ideia de
planetarização
(aventura da
humanidade) é
fundamental para
compreender a
condição humana
através de uma
verdadeira
contextualização de
nossa complexa
situação no mundo.
* Para compreender a
condição humana e a
condição do mundo
humano, é preciso
conhecer como, no
nascimento da história
moderna, a condição
do mundo
transformou-se em era
planetária.

* Essencial para o
desenvolvimento de
um pensamento
complexo.
* Não é ensinada na
escola.
* O humano esta
disperso, o
conhecimento
compartimentalizado
em disciplinas.
* Ser humano é ser
biológico, psíquico,
cultural, social,
histórico.
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Era Planetária / identidade terrena

............................................................................................................................................(continuação)
Termos Cabeça bem feita
7 Saberes (2001) Educar na era
Ensinar a viver
(2000)
planetária (2003)
(2015)
* Somos filhos
marginais do cosmo,
formados de
partículas, átomos,
moléculas do mundo
físico.
* A vida é um fungo
que se formou nas
águas e na
superfície da Terra.
* Pelo nascimento
participamos da
aventura biológica;
pela morte da
tragédia cósmica.
* Conhecer o
humano não é
separá-lo do
universo, mas situálo no universo.
* Estamos a um só
tempo, dentro e fora
da natureza. Somos
seres
simultaneamente,
cósmicos, físicos,
biológicos, culturais,
cerebrais,
espirituais...Somos
filhos do cosmo.
Aterra é a totalidade
complexa físico
biológicaantropológica, onde
a vida é uma
emergência da
história da Terra, e o
homem, uma
emergência da
história da vida
terrestre.

* Sustentabilidade

* Uma sociedade
mundo.
* Fortalecimento as
condições de
possibilidades da
emergência de uma
sociedade mundo.
* Reconhecer que
estamos numa
odisseia incerta.
* O planeta ainda não
é a Terra pátria. A
sociedade mundo
encontra-se em
gestação inacabada,
submetida a forças
destrutivas/criativas e,
talvez, nunca será
levada a cabo.
* Ideia de
mundo/pátria comum.
* Para compreender a
era planetária, é
preciso conceber uma
história geral da
humanidade que
começa com a
diáspora do Homo
sapiens por todo
planeta.
* A missão da
educação para a era
planetária é fortalecer
as condições e
possibilidade da
emergência de uma
sociedade mundo
composta por
cidadãos
protagonistas,
consciente e
criticamente
comprometidos com a
construção de uma
civilização planetária.
* A Terra é um lugar
onde se espraia uma
totalidade complexa,
física/biológica/antropo
lógica.

* Precisa ensinar na
escola.
* Vivemos na
mesma
comunidade de
destino.
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............................................................................................................................................(continuação)
Termos Cabeça bem feita
7 Saberes (2001) Educar na era
Ensinar a viver
(2000)
planetária (2003)
(2015)

Fragmentação

* Tornam-se
invisíveis: os
conjuntos
complexos, as
interações e
retroações entre
parte e todo, as
entidades
multidimensionais e
os problemas
essenciais.
* impossível
apreender “o que é
tecido junto”.
* Atrofia as
possibilidades de
compreensão e de
reflexão, eliminando
as possibilidades de
uma visão a longo
prazo.

* A supremacia
do conhecimento
fragmentado de
acordo com as
disciplinas
impede de operar
vínculo entre as
partes e a
totalidade, deve
ser substituído
por um modo de
conhecimento
capaz de
apreender os
objetos em seu
contexto, sua
complexidade,
seu conjunto.

* Os sistemas de
ensino continuam a
dividir e fragmentar os
conhecimentos que
precisam ser
religados, a formar
mentes
unidimensionais e
redutoras, que
privilegiam apenas
uma dimensão dos
problemas e ocultam
as outras.
* A inteligência
parcelada,
compartimentada,
mecanicista, desunida,
reducionista da gestão
política unidimensional
destrói o mundo
complexo em
fragmentos desunidos,
fraciona os problemas,
separa o que está
unido,
unidimensionaliza o
multidimensional.
* Destrói em sua
origem todas as
possibilidades de
compreensão e de
reflexão, eliminando
também toda
oportunidade de um
juízo corretor ou uma
visão de longo
alcance.

* O conhecimento
fragmentado,
monodisciplinar,
quantificador leva a
inteligência cega.
* Ao parcelar os
conhecimentos em
fragmentos
separados, nossa
educação não nos
ensina senão muito
parcial e
insuficientemente a
viver, ela se
distancia da vida ao
ignorar os
problemas
permanentes do
viver.

43

Ciência Clássica

.............................................................................................................................................(continuação)
Termos
Cabeça bem feita 7 Saberes (2001)
Educar na era
Ensinar a viver
(2000)
planetária (2003)
(2015)
* Apresenta um
tipo de
conhecimento
que organiza os
saberes,
impedindo a
ligação com o
cosmo, a Terra e
a ecologia.
* Tornam
invisíveis: os
conjuntos
complexos, as
interações e
retroações entre
partes e todo, as
entidades
multidimensionais
os problemas
essenciais.

* As teorias
científicas resistem
em aceitar se
refutadas.
* Teorias fechadas
nelas mesmas e
convencidas da
verdade.

* A posição racional
situa-se no
escorregadio terreno
compartilhado pelo
conhecimento
científico, pelo
conhecimento prático,
pelas crenças e pela
evidência do nãosaber, e se encontra
sempre ameaçada
pelas tendências
unidimensionais do
pensamento positivo,
do funcionalismo e da
redução do logos à
lógica, que acabam
por esterilizar a
reflexão.
* Na mentalidade
clássica, quando
surgia uma
contradição no interior
de uma
argumentação, ela era
considerada como
indicativo de erro.

* Era fundada em um
determinismo
absoluto,
consequentemente,
na total eliminação
do acaso.
* funda-se em três
princípios: disjunção,
redução e
determinismo.
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.............................................................................................................................................(continuação)
Termos
Cabeça bem feita 7 Saberes (2001)
Educar na era
Ensinar a viver
(2000)
planetária (2003)
(2015)

Viver

* Criar nos
sujeitos um
estado interior
profundo que o
oriente durante
toda a vida.
* Promover uma
transformação no
ser mental de
cada indivíduo
para que possa
usar por toda
vida.
* Considerar
elementos
importantes para
a vida.
* È aprender
sobre si.
*Aprender sobre
o outro.
* enfrentar a
incerteza.

* Saberes
essenciais para a
vida.

* Viver com
compreensão,
solidariedade, e
compaixão.Viver
melhor, sem ser
explorado, insultado
ou desprezado.
* Buscar a plenitude e
da completude do
indivíduo, que se
efetiva através da
música, da poesia, da
mística e das artes em
geral.

* Pertencente a
humanidade.
* Viver como
cidadão.
*Enfrentar
incessantemente o
risco de erros nas
escolhas das
decisões.
* È ter necessidade
de agir.
* È uma aventura
que implica
incertezas sempre
renovadas.
*È saber que
qualquer decisão
constitui um desafio.
* È religar os
saberes à vida.
* Aprende-se a viver
por meio dos livros,
da poesia, dos
encontros.
* Viver é viver como
indivíduo,
enfrentando os
problemas de sua
vida pessoal, é viver
como cidadão de sua
nação, é viver
também em seu
pertencimento ao
gênero humano.
* Viver é uma
aventura. Desde a
infância, da escola
até a adolescência.
* A vida é um tecido
mesclado de prosa e
poesia.
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Complexo

.............................................................................................................................................(continuação)
Termos Cabeça bem
7 Saberes (2001)
Educar na era
Ensinar a viver
feita
planetária (2003)
(2015)
(2000)
* A partir da
* O que foi tecido
*Trançar, enlaçar.
* Integral um modo
cibernética, da
junto.
Remete ao trabalho de de religação.
teoria da
* Quando elementos
construção de cestas
* Visa ultrapassar a
informação, foi
diferentes são
que consiste em
confusão, o
elaborada uma
inseparáveis e
entrelaçar um círculo,
embaraço.
concepção de
constitutivos do todo. unido o princípio com
auto* União entre a
o final de pequenos
organização
unidade e a
ramos.
capaz de
multiplicidade.
* Irresolução, dúvida e
conceber a
confusão.
autonomia, o
* Apresenta relação
que era
paradoxal entre o uno
impossível,
e o múltiplo.
segundo a
* Rede de eventos,
ciência clássica.
ações, interações,
A racionalidade
retroações,
ea
determinações, acaso.
cientificidade
* Apresenta-se sob
começaram a
aspecto perturbador,
ser redefinidas e
da desordem, da
complexificadas
ambiguidade, da
a partir dos
incerteza, ou seja,
trabalhos de
tudo aquilo que se
Bachelard,
encontra no
Popper, Kuhn,
emaranhado,
Holton, Lakatos,
inextricável.
Feyerabend.
* Não é complicação.
* É um fenômeno não
simplificável e traduz
uma incerteza que não
se pode erradicar no
próprio seio da
cientificidade.
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Pensamento complexo

................................................................................................................................................(conclusão)
Termos Cabeça bem
7 Saberes (2001)
Educar na era
Ensinar a viver
feita
planetária (2003)
(2015)
(2000)
* Um
* Sete saberes
* Compreende a
* Encontra-se a
pensamento
interligados que
ordem por meio de um possibilidade de
que une,
possibilita a
conceito mais rico do
religar.
substituirá a
religação de saberes que o da lei do
*Reestabelecer o
causalidade
essenciais à
determinismo, pois,
diálogo entre o
linear e
educação.
para além dela.
conhecimento.
unidirecional por
* Se cria e se recria no *
uma
próprio caminhar.
causalidade em
* Um pensamento que
círculo e
postula a dialógica, a
multirreferencial;
recursividade,a
reparará a
hologramaticidade
rigidez da lógica
como seus princípios
clássica pelo
mais pertinentes.
diálogo capaz
* Reconhece o
de conceber
movimento e a
noções ao
imprevisão.
mesmo tempo
* È mais potente do
complementares
que um pensamento
e antagonistas,
que os exclui e os
e completará o
desconsidera.
conhecimento
* Nunca é um
da integração
pensamento completo.
das partes em
* Está animado por
um todo, pelo
tensão.
reconhecimento
* Não despreza o
da integração
simples, não exclui.
das partes em
* Não propõe um
um todo, pelo
programa, mas um
reconhecimento
caminho.
da integração
* Estilo de
do todo no
pensamento e de
interior das
aproximação à
partes.
realidade.
FONTE: Elaborado por Batistella e Guérios, 2018.

QUADRO 4 - CONVERGÊNCIA CONCEITUAL
Cabeça bem feita
(2000)
* Aptidão Geral – Quanto
maior desenvolvida a
aptidão geral, maior a
capacidade de tratar
problemas essenciais.
* O desenvolvimento da
aptidão geral requer o
exercício ligado à dúvida.

7 Saberes
(2001)
* Inteligência Geral
– A educação deve
favorecer aptidão
para o
desenvolvimento
da mente.
* Quanto maior o
desenvolvimento
da mente, maior
será as
mobilizações do
conhecimento.

Educar na era
planetária (2003)

FONTE: Elaborado por Batistella e Guérios, 2018.

Ensinar a Viver
(2015)
* Disposição Natural da
Mente – o bom
desenvolvimento facilita o
sujeito situar todas as
informações em seu contexto
em seu conjunto.
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QUADRO 5 - PRÁTICA DOCENTE
Cabeça bem feita (2000)

7 Saberes
(2001)
* Abordar que a ciência
clássica não é dona da
verdade. Uma teoria só
é verdadeira enquanto
não surge uma nova
* Aceitar o novo e o
inesperado
* Contextualização do
objeto.
* Proporcionar
condições para que o
aluno situe determinado
conhecimento.
* Considerar a triádica:
indivíduo, sociedade e
espécie.
* Diálogo e
compreensão em prol
do desenvolvimento do
planeta.
* Ensinar que o
conhecimento é incerto
e que não é produtor de
certezas.
* Diálogo.
* È preciso ensinar que
o conhecimento é
incerto e que o
conhecimento científico
nunca é produtor de
certezas.

* diferenciar estratégia e
programa
* Enfrentar os desafios da
Prática
* Transformar a
informação em
conhecimento e
transformar o
conhecimento em
sabedoria
* Considerar a Literatura,
poesia, cinema, música
como escolas de
experiência de vida, ou
seja, de descoberta de si
(subjetividade) e da
condição humana
favorecendo a cultura das
humanidades
* Combater a
fragmentação em
disciplinas
* Reconhecer a
multidimensionalidade do
ser humano.
* estimular a curiosidade
* Problematizar
* organizar os
conhecimentos :
separação, ligação,
análise e síntese.
* Sempre procurar
ligações e interretroações entre o fenômeno e
seus contextos, relações
de reciprocidade entre
parte e todo.
* Reconhecer na prática:
ecologia,ciências da
Terra, Cosmologia, a vida
e o humano.
* Abordar o mundo e a
cultura dos estudantes.
* Círculo: Eros, missão,
fé.
* Abertura ao novo
FONTE: Elaborado por Batistella e Guérios, 2018.

Educar na era
planetária (2003)
* Os seis eixos
estratégicosdiretores como
auxilio para
organizar a
informação e a
dispersão dos
conhecimentos de
nosso meio ambiente
para a elaboração de
uma mundologia
cotidiana encontramse, por sua vez,
configurados por um
principio estratégico
fundamental:
compreender e
sustentar nossas
finalidades
terrestres. Isto é,
fortalecer as atitudes
e aptidões dos
homens para
sobrevivência da
espécie humana e
para prosseguimento
da hominização.

Ensinar a viver
(2015)
* Ensinar a
compreensão do
discurso do outro,
suas ideias, sua visão
do mundo.
* Ensinar e ética do
diálogo. Ex: alunos
que brigam entre si
* Compreensão dos
problemas sociais
* Preparar os alunos
para enfrentar os
desafios da vida.
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QUADRO 6 - EDUCAÇÃO
Cabeça bem feita
(2000)
*Morin aborda um re
pensar a educação.
Coloca a necessidade
de uma reforma na
educação, e aponta a
crise no atual modelo
educacional. Apresenta
alguns elementos que
poderão auxiliar um
pensar aberto e livre.
Nesta obra Morin
coloca sete princípios
para um pensamento
de união. São eles:
Princípio sistêmico
organizacional.
* Hologramático.
* Circuito retroativo
* Circuito recursivo.
*
autonomia/dependência
* Dialógico.
* Reintrodução do
conhecimento em todo
conhecimento.

7 Saberes
(2001)
*São sete saberes
que Morin coloca
como indispensáveis
e que são ignorados
pela educação.
Saberes necessários
para situar a
condição humana
num contexto global
e universal. São eles:
1.Cegueiras do
Conhecimento
2.Conhecimento
Pertinente
3.Condição Humana
4.Identidade Terrena.
5. Enfrentar a
incerteza
6. Compreensão
7. Ética do gênero
humano.

Educar na era
planetária (2003)
* A educação e a
aprendizagem
precisam considerar
a problemática da
consciência do
inacabamento.
* A educação deve
compreender que
existe uma relação
inviolável e
retroalimentadora
entre antropologia e
epistemologia.
* A educação deve
compreender que a
complexidade
humana mostra um
ser biocultural:
sapiens/demens.
* Uma educação que
conduz a uma
concepção complexa
da realidade
colabora com os
esforços que visam
atenuar a crueldade
do mundo.
* O principal objetivo
da educação na era
planetária é educar
para o despertar de
uma nova visão de
sociedade e de
mundo.
* EPÍLOGO – a
missão da Educação
para a era planetária.
(p.98)
* Seis eixos
estratégicosdiretrizes para
organizar a
informação e a
dispersão dos
conhecimentos em
nosso meio
ambiente. (p.100)

FONTE: Elaborado por Batistella e Guérios, 2018.

Ensinar a viver
(2015)
É uma obra que estende
as duas anteriores. Uma
obra que complementa
7saberes e a cabeça bem
feita. Aborda o que é viver
num contexto
multidimensional. Aqui
Morin aprofunda como se
ensina a viver.
* A Educação para viver
deve favorecer estimular
uma das missões de
qualquer educação: a
autonomia e a liberdade
do espírito.
* A educação para
autonomia se insere
plenamente na educação
para o viver.
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3.3

MATRIZ RELACIONAL (PASSO 6)
Desenvolvemos um esquema em forma matricial, a qual chamamos de matriz

relacional, contemplando três passos da pesquisa. Segundo o dicionário online de
língua portuguesa, a palavra matriz significa: “lugar onde alguma coisa se gera ou se
cria.” Nossa matriz foi gerada e criada por meio de um esquema que aos poucos foi
tecendo nossa pesquisa e a transformando. A ideia da matriz relacional foi de
estabelecer um movimento de complementaridade entre as obras pertencentes à
trilogia já nominada acrescida da obra “Ensinar a Viver”, contemplando as categorias
3, 4 e 5 do método teórico desta pesquisa. Também teve por objetivo constituir uma
tessitura em diálogo pela interação de relações estabelecidas entre as obras
pertencentes a esta pesquisa buscando uma organização permeadas pelas
categorias complementaridade, convergência conceitual, educação e prática
pedagógica.
Cada símbolo representa uma obra que esta interligada por elos não fixos. As
obras não estão ligadas uma nas outras, as relações não são fixas e sim são
construídas pelo leitor à medida que os elos entre as palavras vão se
movimentando. A matriz segue esse movimento, ininterrupto, de renovação,
superação e conservação, características essenciais para o desenvolvimento de um
pensamento capaz de religar e reorganizar os saberes. O símbolo estrela
representa “Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro”, o triângulo
representa “Cabeça bem Feita”, o sol representa a obra “Educar na Era Planetária e
o pentágono a obra “Ensinar a Viver”.
As obras: “Cabeça bem Feita” e “Sete Saberes”, duas das obras da trilogia
trazem três reformas interdependentes: “reforma do modo de conhecimento, reforma
do pensamento e reforma do ensino.” (MORIN, 2003, p.12).
“Educar na Era Planetária” é a terceira de uma “trilogia”, termo utilizado por
Morin, o qual abordo no capítulo cinco desta dissertação. Esta obra nos permite um
novo olhar para as relações entre método, estratégia, experiência e ensaio, relações
ainda não abordadas nas duas anteriores, porém conectados e essenciais para o
desenvolvimento das reformas no ensino propostas por Morin.

Consideramos o

método, a estratégia, a experiência e o ensaio essenciais para que esse movimento
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contínuo seja impulsionado de maneira a contemplar as relações construídas por
Morin nas obras que selecionamos para nosso estudo teórico.
“Ensinar a Viver” é uma obra que prolonga a “trilogia” assim como expressa
seu autor:
[...] Este novo livro não faz senão recapitular as ideias dos precedentes desenvolve
tudo o que significa ensinar a viver em nosso tempo, que é também o tempo da
internet, em nossa civilização, na qual tão frequentemente ficamos indefesos e
somos até mesmo usados [...] (MORIN, 2015b, p.09).
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4

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O grande caminho não tem portas, milhares de caminhos levam a ele.
Quando atravessamos esse umbral sem porta, caminhamos livremente
entre o céu e a terra. MUMON (sábio Zen)

Edgar Morin nasceu em 08 de julho de 1921, em Paris. Sua paixão pela
literatura, cinema e poesia teve início muito cedo. Escreveu seu primeiro romance
aos dez anos de idade o qual possuía três páginas, intitulado “O amor do bandido”,
que segundo Morin “foi um fracasso.” No entanto, este fato não foi empecilho para
que desenvolvesse sua vasta literatura que atualmente fundamenta o pensamento
de uma significativa parcela do mundo científico e acadêmico. No mesmo ano, perde
sua mãe.
Já na adolescência, buscava um sentimento complexo de verdade e erro, isso
sem ter ainda o despertar da problemática da complexidade que sempre o
acompanhou. Explica Petraglia (2011, p.58) que:
Durante toda sua vida, Morin foi animado e inspirado pela necessidade de
romper com a ideia de um saber parcelado, acreditando na incompletude de
todo e qualquer conhecimento. Por isso fala da incerteza da ciência e da
importância em distinguirmos os diferentes aspectos do nosso pensamento,
mas jamais isolando-os entre si.

Morin investigou o tema “morte” na direção da etnografia, da antropologia, das
religiões, da psicologia, da psicanálise, da história, da literatura, da poesia e da
biologia. Foi por meio deste tema que percorreu por entre disciplinas de diferentes
naturezas quando começou a trabalhar na Biblioteca Nacional da França.
Com base em seus estudos transdisciplinares, em 1951 lançou a obra
denominada “O homem e a Morte”.
Em 1998 foi convidado pelo ministro da Educação a presidir uma comissão de
reforma dos conteúdos do ensino secundário na França. Ainda em 1998 propôs
uma semana de jornadas temáticas com o objetivo de mostrar a possibilidade de
vínculo entre conhecimentos de diferentes naturezas.
Formado em Direito, História e Sociologia, é um dos maiores intelectuais da
atualidade, grande estudioso e pensador. É um critico do conhecimento
fragmentado, do conhecimento linear e das verdades absolutas. Defensor de uma
reforma do pensamento capaz de: religar, dialogar, mobilizar, estabelecer relações,
situar-se em um contexto planetário. Sempre obcecado pelo “verdadeiro
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conhecimento” que o levou a descobrir a problemática da complexidade, assim, o
autor aprofunda a ideia de conhecimento em sua obra: O Método concluído ao fim
de trinta anos.
Possui uma vasta obra que aponta para a necessidade de um pensamento de
mudança de postura diante de um planeta visto com visão fragmentada e o
reconhecimento do ser humano como ser pertencente e dependente do universo,
porém não propõe a extinção do conhecimento construído da incerteza e sim, como
afirma Petraglia (2011, p.51): “sugere que se busque compreender a contradição e o
imprevisível a partir da convivência com eles”. Para Edgar Morin, é urgente uma
reforma na educação que busque novos caminhos, novas descobertas para que a
educação atual contemple uma nova realidade em que o ser humano se situe como
sujeito planetário consciente do seu espaço no mundo. Nesse sentido:
Considero Edgar Morin leitura indispensável para todos que trabalham com
a Educação e que possuem preocupação referente à produção do
conhecimento multidimensional, a complexidade do pensamento plural e a
consciência reflexiva de si e do mundo, a partir da reflexão e da crítica
transformadora (PETRAGLIA, 2011, p.14).

Assim, como Petraglia, consideramos a obra de Morin de extrema importância
para a educação, pois o seu pensamento nos enche de esperança rumo a uma nova
caminhada diante de inúmeros problemas decorrentes de um ensino fragmentado.
Edgar Morin aos 96 anos diz: “Eu banho, feliz no sol suave dessa diversidade
social e de gerações. Sinto que a vida ainda me ama que quer me proporcionar
alegria, que ainda me quer.” (2012, p. 205). Moraes (2012, p.48) amplia nosso
conhecimento sobre Morin ao escrever que:
Na Verdade, Edgar Morin é um sujeito de muitos talentos, um ‘eterno
estudante’, um sujeito interrogante, um eterno pesquisador no sentido pleno
e existencial desta palavra. Um intelectual brilhante, um missionário da
cultura, um militante da salvação planetária e um combatente espiritual pela
regeneração do pensamento e do aprimoramento da consciência humana.
Enfim, é um humanista sem fronteiras, um intelectual brilhante que politiza e
poliniza o conhecimento. Um homem para quem só pode haver ‘ciência com
consciência’ conforme o título de uma de suas obras [...].

4.1

EDGAR MORIN E SUA TRILOGIA VOLTADA AO SISTEMA EDUCACIONAL
A crise no sistema educacional atual é reconhecida por Edgar Morin, devido a

que aponta a urgência de uma reforma no ensino, pois para ele a atual situação
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impede que se vejam as interações e retroações entre a parte e o todo, as entidades
multidimensionais e os problemas essenciais, pois
Há inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre os saberes,
fragmentados, compartimentados entre disciplinas, e, por outro lado
realidades ou problemas cada vez mais polidisciplinares, transversais,
multidimensionais, transnacionais, globais, planetários (MORIN, 1999, p.13).

Morin diz que educar para era planetária é urgente e requer três reformas:
“uma reforma do modo de conhecimento, uma reforma do pensamento e uma
reforma do ensino” (2003, p.12). A primeira e a segunda reforma, Morin abordou em
duas obras aqui já citadas. Em “Cabeça bem Feita” (1999), a primeira obra da
trilogia e em “Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro” (2001), segunda
da trilogia. Em 2003, Morin, em parceria com Ciurana e Motta, escreve o terceiro
livro da trilogia: “Educar na era Planetária.” Esta trilogia se prolonga com a obra
“Ensinar a Viver”, lançada em 2015.
São obras voltadas à educação e que nos levam a uma profunda reflexão e
superação do modo linear, absoluto, redutor que temos do conhecimento, pois para
o autor “a razão fechada era simplificadora. Não podia enfrentar a complexidade da
relação sujeito-objeto, ordem-desordem.” (MORIN, 2005, p.168) Para ele o
conhecimento não comporta verdades absolutas, o conhecimento não é fechado,
não simplificado e a ele não cabe nenhuma certeza absoluta, pois em suas palavras:
A verdade da ciência não está unicamente na capitalização das verdades
adquiridas, na verificação das teorias conhecidas, mas no caráter aberto da
aventura que permite, melhor dizendo, que hoje exige a contestação das
suas próprias estruturas de pensamento (MORIN, 2005, p.26).

Seguimos, não linearmente, trazendo a diferença entre complicado e
complexo, que Morin, Ciurana e Motta enfatizam na obra escrita, em 2003.
Tendo em vista a elaboração de um Caderno Pedagógico para o professor
em sala de aula, nos parece importante iniciarmos com a diferença que Morin
acentua entre complicado e complexo, visto que professores iniciantes no
conhecimento sobre a complexidade, na perspectiva de Morin, poderão confundir
complexo da teoria com complicado da sua prática pedagógica.
Muito se confunde acerca de complicado e complexidade. Muitos pensam que
as duas palavras são sinônimas e remetem à dificuldade, a estranheza, porém Morin
esclarece os dois sentidos. Do ponto de vista etimológico, a palavra complexidade é
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de origem latina, cuja raiz significa traçar, enlaçar. Segundo Morin, a complexidade é
um tecido de elementos heterogêneos inseparavelmente associados que se
relacionam com o uno e o múltiplo.
A complexidade é efetivamente a rede de eventos, ações, interações,
retroações, determinações, acasos que constitui nosso mundo fenomênico.
A complexidade apresenta-se, assim, sob o aspecto perturbador da
perplexidade, da desordem, da ambiguidade, da incerteza, ou seja, de tudo
aquilo que é se encontra do emaranhado, inextricável. (MORIN, 2003, p.44)

Muito importante observar que, na obra “Educar na era Planetária”, aparece
de uma maneira mais clara o surgimento da complexidade que vem bem antes do
pensamento complexo. Petraglia (2013, p.23) diz:
A complexidade surgiu para questionar a fragmentação e o esfacelamento
do conhecimento, em que o pensamento linear, sobretudo no século XIX,
colocava o desenvolvimento da especialização como a supremacia da
ciência, contrapondo-se ao saber generalizado e global. A complexidade
parte da noção relacional de parte e de todo, incorpora a solidariedade, e
coloca, lado a lado, no mesmo patamar hierárquico, razão e subjetividade.

Na obra, “Educar na Era Planetária”, a palavra complexidade, é associada ao
campo científico que remete ao campo da física, estabelecida por Niels Bohr. Bohr
propunha a aceitação do princípio de “complementaridade” no terreno da
macrofísica, mas o termo complexidade já foi utilizado por outros autores em 1962,
1936, 1948 e 1966. “Mas nos anos trinta, Bachelard já propunha a necessidade de
uma epistemologia não cartesiana em seu livro, o novo espírito científico” (MORIN,
2003, p.49).
O termo complexidade aparece em várias obras de Edgar Morin. Em
Introdução ao Pensamento Complexo (1991, p.35) diz:
Mas a complexidade não compreende apenas quantidades de unidade e
interações que desafiam nossas possibilidades de cálculo: ela compreende
também
incertezas,
indeterminações,
fenômenos
aleatórios.
A
complexidade num certo sentido sempre tem relação com o acaso.

Em “Ciência com Consciência”, Morin afirma que a complexidade ganha força
no século 20, porém existem textos escritos sobre a complexidade no século anterior
escrito por Warren Weaver3.
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Como dissemos anteriormente, a complexidade é anterior ao pensamento
complexo. Morin, a partir da teoria da complexidade, cria o pensamento complexo,
um modo de pensar aberto, dinâmico e de relações.
Com base na trilogia, proposta por Morin e a obra Ensinar a viver, seguimos
falando do pensamento complexo que traz as seguintes características:


É um pensamento não excludente e não desconsidera nenhum dado;



Não é um pensamento completo, não é um pensamento que, isola,

oculta, mas religa;


Não é um pensamento linear, mas um pensamento que vai e volta

constantemente num movimento recursivo;


É um pensamento que considera a incerteza, pois para o autor a

certeza é um mito;


É um pensamento flexível que reconhece o movimento e a imprevisão;



Nunca

será

um

pensamento

completo,

pois

é

articulante

e

multidimensional;


O pensamento complexo está animado por uma tensão permanente e

não comporta o saber parcelado, dividido;


O pensamento complexo não despreza o simples, mas critica a

simplificação;


O pensamento complexo compreende que o conhecimento do todo

depende do conhecimento aprofundado das partes;


Um pensamento que respeite a diferença, enquanto reconhece a

unidade na diversidade;
Morin (1999) apresenta sete princípios complementares e interdependentes
para o desenvolvimento de um pensamento de união e diálogo. São princípios que
orientam uma prática de inter-relações. São eles:
1)

Sistêmico ou organizacional – É impossível conhecer todas as

particularidades das partes sem o conhecimento do todo ou vice-versa.
Considera-se como sistema, toda organização natural e social na qual as
relações são interdependentes sendo complementares uma das outras.
Exemplo: Uma escola é considerada um sistema que se interconecta com
outros sistemas como: família, comunidade, cidade, bairros, municípios, entre
outros.
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2)

Hologramático – Todas as informações das partes estão contidas no

todo. O todo é a junção de todas as informações das partes. Não se pode
constituir o todo sem uma informação das partes. Como exemplo: “nossas
células contém a informação genética do ser global” (MORIN, 2005, p.181).
Se faltar uma informação o todo não é mais todo.
3)

Princípio retroativo - Desencadeia uma ação que retroage de forma

positiva ou negativa. Exemplo: relação professor/aluno.
4)

Princípio recursivo – É um circuito muito maior que o retroativo, pois

pode demorar décadas. È um movimento de ida e volta, porém quando volta
não volta da mesma maneira, é acrescido ao voltar e ao ir e assim torna-se
maior a cada ida e a cada volta. Exemplo: a poluição (causa/efeito), formação
continuada do professor.
5)

Princípio da autonomia/dependência - Todos os seres vivos são auto-

organizadores, e se auto produzem sem cessar e dependem do meio natural
para manter suas energias. Já a auto-eco-organização é muito mais, pois
além de ligar-se com o meio ambiente, liga-se com o meio cultural e social. A
auto-eco-organização é restrita aos seres humanos. Exemplo: “Os humanos
desenvolvem sua autonomia na dependência de sua cultura”. (MORIN,1999,
p.95).
6)

Dialógico – Este princípio une fenômenos contraditórios, promovendo a

convivência entre eles. O princípio dialógico não supera tais contradições,
mas promove uma convivência entre elas. Exemplo: política, religião...
7)

Reintrodução do conhecimento em todo conhecimento - Valorização do

sujeito com toda sua multidimensionalidade. Um sujeito que pensa, que age,
aprende, erra, ensina, constrói e reconstrói num movimento sem fim.
4.2

O PRIMEIRO DA TRILOGIA
“A cabeça Bem Feita”, lançado, originalmente, em 1999 é organizado em

nove capítulos, aborda um re-pensar à educação. É um livro dedicado à educação e
ao ensino. Morin aborda a necessidade de uma reforma na área educacional, e
aponta a crise no atual modelo. Propõem alguns elementos que poderão auxiliar
uma educação que favoreça o pensar aberto e livre.
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Constata que há uma inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave
entre os saberes separados, fragmentados e compartimentados entre disciplinas.
Para a superação desse ensino fragmentado, coloca-nos três desafios à
organização do conhecimento, são eles: o desafio cultural, o sociológico e o cívico.
São três desafios que possibilitam, ao sujeito aprendiz, perceber as culturas
humanas e científicas como duas esferas interligadas e inseparáveis. O cultural, o
cívico e o sociológico estabelecem uma ligação entre a cultura científica e a cultura
das humanidades. Segundo Morin, o desafio cívico torna-se impossível a visão
global do conhecimento. Morin diz que o desafio da globalidade é o desafio da
complexidade. Faz uma crítica ao sistema de ensino atual, pois o atual sistema isola
os objetos, dissocia os problemas, reduz o complexo ao simples; sendo assim,
segundo Morin, será impossível situar qualquer informação em seu contexto, a que
ele chama de conhecimento pertinente, ou seja, a capacidade de contextualização.
Dessa forma, para que esse conhecimento torne-se pertinente é necessário uma
cabeça “bem-feita”, ou seja, capaz de, separar, ligar, relacionar e sintetizar
simultaneamente as informações. Para uma cabeça “bem-feita” se faz necessário o
desenvolvimento da aptidão geral. Morin não aprofunda, na obra em questão, o que
seria a aptidão geral, mas coloca que uma educação deve favorecer a aptidão
natural da mente com auxílio da poesia, literatura, filosofia e esta aptidão deve estar
ligada a dúvida a curiosidade da criança e do adolescente.
Diz que trazemos dentro de nós o mundo físico, químico e o mundo vivo,
porém não se estabelecem ligações entre os três mundos, pois a ciência humana
promove a divisão disciplinar.
Afirma que o estudo da condição humana não depende apenas do ponto de
vista das ciências humanas, depende também das ciências naturais reunidas e
repensadas dentro de um contexto único e múltiplo. Critica a maneira de abordagem
dessa ciência, diz que o que essa ciência faz é apresentar um tipo de conhecimento
que organiza os saberes. Sendo assim, ocorre a divisão desses saberes, portanto
impede que se estabeleça uma ligação entre o cosmo, a Terra e a ecologia. Afirma
que conhecer o humano não é separá-lo do universo, mas sim situá-lo o humano no
universo.
Segue afirmando sobre a importância de situar o sujeito para que ele aprenda
a viver, pois que o objetivo da educação não é a de transmitir conhecimento, mas
segundo ele, o de criar nos sujeitos um estado interior profundo que oriente durante
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toda a vida. Continua afirmando que, ensinar a viver é promover uma transformação
no ser mental de cada indivíduo. Para ele, aprender a viver é considerar elementos
importantes à vida, é considerar aprender sobre si e sobre o outro e para isso, a
escola deve considerar a complexidade humana e a multidimensionalidade do
humano. Morin traz a literatura, a poesia, a música, o cinema como aliados para que
se ensine a viver, pois, segundo o autor, é por meio desses saberes que se abre
uma porta para a compreensão de si e do outro, reconhecendo os sujeitos com
todas as dificuldades, sofrimentos e alegrias.
Discorre sobre a importância de mobilizar diversos ensinamentos para ensinar
a enfrentar a incerteza e apresenta a incerteza física, biológica e humana. A física
que iniciou com a termodinâmica e provocou questionamentos da racionalidade
científica. A biológica, diz Morin, (p. 57), “continua sendo um mistério... a vida só
pode ter nascido de uma mistura de acaso e de necessidade...” E afirma que a
incerteza humana está marcada por duas incertezas, a cognitiva e a histórica, sendo
que a histórica é marcada pela história da evolução da humanidade. Coloca três
princípios de incerteza do conhecimento: o cerebral, o físico e o epistemológico.
“Assim, quando conservamos e descobrimos novos arquipélagos de certeza,
devemos saber que navegamos em um oceano de incertezas”. (p.59).
Morin reforça nesta obra e nas demais, a ideia de que tudo está ligado tudo
está conectado. A reforma no pensamento, enfatiza que é preciso substituir um
pensamento que isola e separa por um pensamento que distingue, une e enfrenta a
incerteza. È preciso contemplar um pensamento complexo, ou seja, um pensamento
que possa tecer junto. Uma reforma no pensamento, segundo Edgar Morin, deverá
enfrentar a linearidade, promover um pensamento em círculo e multirreferencial
enfatizando o diálogo. Um pensamento que possa contemplar o diferente e
integrador da parte e do todo. Morin nos coloca sete princípios complementares e
interdependentes para um pensamento de união: princípio sistêmico organizacional,
princípio hologramático, princípio do circuito retroativo, circuito recursivo, principio da
autonomia/dependência, princípio dialógico e o princípio da reintrodução do
conhecimento em todo conhecimento. Quando se pensa em uma reforma na
educação e no professor como protagonista dessa reforma, entendemos que os
princípios citados podem contribuir imensamente para uma “nova” prática
pedagógica.

59

Por fim, para além das contradições, afirma que atualmente o problema da
educação é a preocupação com quantidade. Segundo Morin é preciso substituir a
quantidade pela qualidade e reformar a mente de quem ensina. Para ele, o que
impede a reforma do pensamento é a rigidez da máquina educacional que é além de
rígida é inflexível, fechada e burocrática.
A cabeça bem feita promove uma reflexão a respeito da educação atual que
está em crise e precisa ser reformada urgentemente.
4.3

O SEGUNDO DA TRILOGIA
Na sua obra “Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro” (2001), Edgar

Morin desenvolve reflexões para repensar a educação. O autor expõem problemas
centrais e fundamentais que são ignorados no campo da educação e apresenta sete
saberes indispensáveis para uma educação que situe a condição humana num
contexto global e universal.
O Primeiro saber que Morin coloca é o erro e a ilusão. Segundo ele o pior erro
é o não reconhecimento, pela educação, do que é conhecer. Diz que toda a
produção do conhecimento é passiva e erros e ilusões, ou seja, toda teoria é
provisória até que outra possa surgir. Coloca que o conhecimento não pode ser visto
como espelho do real, pois estamos sujeitos a erros quando transmitimos uma
informação, pois cada sujeito faz uma interpretação do que lhe é passado. As
informações que recebemos são, segundo Morin (p.20), “construção e reconstruções
cerebrais”. Afirma que até a visão que seria nosso órgão mais confiável gera
inúmeros erros de percepção de uma mesma coisa. Ainda, o primeiro saber nos traz
como erro a não aceitação da incerteza do conhecimento. Estamos seguros em
nossas teorias, nossas verdades, para Morin acreditar nas verdades absolutas é
fechar os olhos, acomodar-se, ou seja, ficar alheio a toda incerteza que comporta o
conhecimento.
O Segundo saber é a do conhecimento pertinente. O autor busca uma ideia
de não fragmentação. Coloca, neste saber, alguns pontos importantes para que o
conhecimento se torne pertinente. O conhecimento pertinente deve contemplar o
todo e para isso não se pode deixar de lado o contexto. Possui uma relação de
dependência, vai além, é mais do que um simples contexto, é inter retroativo. Sendo
assim, é preciso considerar o sujeito como ser psíquico, biológico, histórico afetivo,
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social e racional. A educação deve proporcionar ao aluno condições para que ele
situe determinado conhecimento. Para isso, Morin mostra a importância de favorecer
aptidões para o desenvolvimento da mente; sendo assim, o estudante conseguirá
fazer as mobilizações necessárias para sua compreensão e dessa maneira, cada
vez menos ocorrerá a disjunção do conhecimento que é considerado para Edgar
Morin um grande problema à complexidade, tendo em vista que o pensamento
complexo não é fechado, não cabendo separação, mas ligação. Diz que nos dias
atuais a especialização desenfreada e desconexa é ampliada, sendo um grande
desafio tornar o correspondente conhecimento pertinente pela sua redução a
fenômenos estanques não relacionados e isolados do todo que o contém,
impossibilitando o aluno ver o “que é tecido junto”.
No terceiro saber afirma que o ser humano tem uma relação com o universo
desde o surgimento da vida. Por isso afirma que a educação do futuro deve ser
centrada na condição humana, conforme suas palavras: como diz “Conhecer o
humano é, antes de mais nada situá-lo no universo, e não separá-lo dele.” (p.47), O
humano é um ser complexo e vive em uma condição que é repleta de interações
entre indivíduo, espécie e sociedade.
Em seu quarto saber Morin aborda a identidade terrena ligando a ideia de
sustentabilidade, pois a Terra é nossa pátria e precisamos respeitá-la, respeitando o
humano e a biodiversidade. “O problema planetário é um todo que se nutre de
ingredientes múltiplos, conflitivos, nascidos de crises; ele os engloba, ultrapassa-os
e nutre-os de volta” (p.64).
No seu quinto capítulo busca contrapor as definições trazidas pela ciência
clássica e nos leva a refletir que o que é científico é regido pela certeza e pelas
verdades absolutas. Chama a atenção para o necessário entendimento, arriscamos
dizer entendimento conceitual, sobre certeza e verdade, que pode nos levar a
defesas absolutistas de conhecimentos fragmentados e compartimentalizados,
desprovidos de sentido contextual. Diz que é preciso ensinar que o conhecimento é
incerto, porquanto em construção, e que se tratarmos as teorias como absolutas não
seremos partícipes da evolução da humanidade. “O progresso é certamente
possível, mas é incerto” (p.80).
Ensinar a Compreensão é seu sexto saber. Aqui Morin destaca a importância
de se ensinar a compreensão humana, pois tudo que nos caracteriza é a
incompletude e a falta de compreensão é que gera as grandes tragédias da
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humanidade, pois segundo ele a educação sempre prioriza a incompreensão. É
preciso que se estabeleça diálogo, entendimento para que se alcance a
compreensão; é preciso aceitar o outro com suas diferenças. Devemos abandonar o
egocentrismo, o eu deve perder força e dar espaço para o nós. “O problema da
compreensão tornou-se crucial para os humanos. E, por este motivo, deve ser uma
das finalidades da educação do futuro” (p.93).
E por fim, o último saber, a Ética do Gênero Humano, ou seja, ensinar a
cidadania terrestre fortalecendo a democracia, o diálogo entre indivíduo, sociedade e
espécie, promovendo a união e a não separação. “Assim, indivíduo/sociedade
espécie são não apenas inseparáveis, mas co-produtores um do outro”. (p.105).
Portanto, essa obra pode ser entendida como inspiração para uma mudança
de pensamento e não um manual que se pode aplicar na escola. É uma obra que
pode promover uma profunda reflexão dos docentes para que busquem a religação
dos saberes e não promovam a separação valorizando a fragmentação.

4.4

O TERCEIRO DA TRILOGIA
“Educar na Era Planetária” é a terceira obra da trilogia voltada à educação.

Escrita por Morin, Emilio Roger Ciurana e Raúl Domigo Motta em 2003 é uma obra
que nos alerta para o grande desafio atual da era planetária. Nas duas obras
anteriores Morin também chama atenção para essa problemática, mas nesta, escrita
em pareceria com outros dois autores, esclarecem a noção de era planetária, sua
perspectiva histórica e a crise generalizada, por fim, os autores, trazem a
emergência de uma infraestrutura para nossa sociedade-mundo que estamos todos
destinados.
É uma obra que nasce de experiências de seus autores com as duas
anteriores, “Cabeça bem Feita” e “Sete Saberes”. Das duas experiências surgiu a
necessidade de outro trabalho que tivesse por objetivo “considerar o problema de
método, conferir sentido à noção de complexidade e estabelecer a noção de era
planetária”. É uma obra que se divide em três capítulos: o método, a complexidade
do pensamento complexo e os desafios da era planetária, mais o Epílogo que traz a
missão da educação para a era planetária.
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4.5

PROLONGANDO
Em sua obra, “Ensinar a Viver”, de 2015, estende as três obras anteriores,

“Cabeça bem Feita”, “Sete Saberes” e “Educar na era Planetária” que tratam de uma
reforma no sistema educacional. È uma obra que segundo Morin com algo a mais, é
uma obra que complementa as duas obras anteriores. Diz que é uma obra de
superação das anteriores. Dizer isso, não significa algo que deve ser ultrapassado,
mas sim conservado e revitalizado. O livro está dividido em seis capítulos, onde
Morin aborda o que é viver.
Na obra, Morin aprofunda a questão do viver e a questão do ensinar a viver.
Coloca uma pergunta: O que é viver? Para ele viver é viver como indivíduo
enfrentando os problemas. É viver como cidadão e também viver como pertencente
à humanidade. “Viver é uma aventura. Desde a infância, da escola até a
adolescência.” (p.16). Continua afirmando que viver é enfrentar incessantemente o
risco de erro nas escolhas das decisões, é ter necessidade de agir, é conseguir
situar qualquer objeto ou acontecimento em seu contexto, é uma aventura que
implica incertezas sempre renovadas. Para ele a incerteza é um caminhar dentro do
processo do conhecimento. Viver é ter a necessidade de compreender e ser
compreendido, é saber que qualquer decisão, qualquer escolha constituem um
desafio, é religar os saberes à vida. Morin faz uma crítica à escola, que, em
momento algum ensina os sujeitos para a aventura que é viver. “A compreensão
humana não é ensinada em parte alguma” (p.27).
Nesta obra, não faz uso de termos específicos do pensamento complexo,
termos utilizado por ele em outras obras. È um livro que, além de abordar o que é
viver, o que é ensinar a viver, aborda de maneira diferente alguns conceitos já
utilizados, em outras obras, para a educação. Nesta Morin coloca a incerteza como
condição básica para se viver. “A incerteza é inseparável do viver” (p. 45).
4.6

DESAFIOS
Assumir um novo olhar, um olhar complexo em relação à educação, significa

assumir um posicionamento aberto, no sentido de contemplar as incertezas e os
imprevistos, os questionamentos e as inovações, a singularidade e a complexidade
na multiplicidade de relações dos sujeitos do contexto educacional. Esse novo olhar
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é hoje uma necessidade, pois a fragmentação e a compartimentalização do
conhecimento torna tanto professores quanto alunos incapazes de fazerem uma
leitura crítica do mundo.
Observamos nas obras estudadas uma grande preocupação com a questão
da fragmentação. Os princípios do pensamento complexo nos ajudam a criar um
campo de união e religação de saberes que hoje se encontram dissociados da
realidade levando a uma incapacidade de estabelecer relações. Essa incapacidade
é o que Morin (2001), chama de cegueira do conhecimento. Superar a fragmentação
é vital, pois um modo de conhecimento fragmentado, compartimentalizado,
monodisciplinar, quantificador, nos leva a uma inteligência cega, que segundo Morin
(2001) é o não reconhecimento pela ciência do que é conhecimento humano; seus
dispositivos, suas fraquezas, suas dificuldades, as propensões, tanto ao erro quanto
a ilusão. Também considera como cegueira do conhecimento a incapacidade de
estabelecer relações entre parte e todo; não estabelecendo tais relações “torna-se
impossível ligar os objetos em seus contextos, em seus complexos em seus
conjuntos” (MORIN, 2015b, p.100).
Pensarmos a escola como sistema é pensá-la como unidade complexa
(tessitura) que se organiza e se reorganiza, interage estabelecendo relações entre o
todo e suas partes e entre o uno e o diverso.
Pensarmos a instituição de ensino como um holograma é pensar que, não há
parte sem todo e todo sem parte. As partes só poderão ser compreendidas por meio
da

inter-relação

todo/parte

num

movimento

retroativo

de

alimentação

e

realimentação. Estas relações e a consideração do conhecimento a partir da visão
hologramática, levam a um emaranhado de relações em que o princípio dialógico
acontecerá de maneira natural na sala de aula, pois parte e todo não se excluem em
nenhum momento, e sim se alimentam e se complementam num processo recursivo
infinito.
A escola é uma parte de um sistema maior com todas suas características e
particularidades que interagem com outros sistemas. Comporta a ordem, que
segundo Morin (1991), é tudo que se repete e é enquadrado dentro de uma lei.
Comporta também a desordem, que “é tudo que é irregularidade, desvios com
relação a uma estrutura dada, acaso, imprevisibilidade” (MORIN, 1991, p.89).
Também comporta a organização que comporta o binômio ordem/desordem, pois
como alerta
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Toda a organização, como todo fenômeno físico, organizacional e, claro,
vivo, tende a se degradar e a degenerar. O fenômeno da desintegração e
da decadência é um fenômeno normal. Ou seja, o normal não é que as
coisas permaneçam tais como são, pelo contrário, isso seria inquietante.
Não há nenhuma receita de equilíbrio. A única maneira de lutar contra a
degenerescência está na regeneração permanente, melhor dizendo, na
atitude do conjunto da organização a se regenerar e a se reorganizar
fazendo frente a todos os processos de desintegração. (MORIN, 1991,

p.87).
Um grande problema para conceber esta ordem/desordem/organização
dentro de uma organização escolar é a burocracia, pois ela é fechada, limitada, não
permite romper e ir além, não criando espaço para os sujeitos e respectiva
subjetividade. Diz Morin (1991) que a burocracia é ambivalente e racional porque
aplica regras impessoais válidas para todos. Essa burocracia rígida e inflexível,
assim como a ciência clássica, impede o desenvolvimento do pensamento
complexo, pois para essa ciência o sujeito é anulado; já para o pensamento
complexo ele reina. Não há como o sujeito reinar em um sistema rígido e fechado
onde os programas são aplicados sem reflexão. O mesmo vale para os programas
escolares que, não raras vezes, são rígidos devido a ausência de pensamento
complexo que permita-lhes desenvolver um pensamento estratégico que possibilite
aos professores dar-lhes vida e dinamizá-los de modo criativo e não linear tal como
pré-estabelecido. Fazendo uma aproximação com o dito, os professores e
pedagogos, partes do conjunto da organização educacional, necessitam, em um
movimento contínuo, se “regenerar e a se reorganizar fazendo frente a todos os
processos de desintegração”, fruto dos efeitos da citada burocracia e de programas
escolares rígidos e inflexíveis. A desintegração será inevitável.
Para o pensamento de Edgar Morin (2015) o princípio da circularidade é
importantíssimo para o desenvolvimento de uma prática pedagógica não linear.
Morin apresenta um exemplo desta circularidade (circuito recursivo4) em sua obra
“Ensinar a Viver”. Segundo Morin (2015b), somos produtores de um ciclo de
reprodução biológica na qual nos tornamos os produtores num circuito contínuo sem
rupturas. Diz que o professor deveria aprender um modo de religação para que
possa ensinar os estudantes. Estabelecer essa religação não é fácil, pois “tudo o
que é necessário é extremamente difícil”. (MORIN, 2010, p.113). Petraglia (2013)
diz que para superar a fragmentação e estabelecer a religação é preciso uma atitude
4

É o quarto princípio do pensamento complexo. Morin, (2015, p.95) diz que o princípio recursivo é um
movimento onde os produtos e os efeitos são produtores e causadores daquilo que os produz.
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que pressupõe audácia, persistência e dedicação. Essa religação a qual Morin se
refere pode ser associada a já citada “atitude do conjunto da organização a se
organizar e reorganizar” (MORIN, 1991, p.87) decorrente de um movimento de
circularidade, que nos leva a associar a religação do próprio pensamento, um
pensamento capaz de contextualizar para a vida, pois:
Trata-se de fortificar a aptidão a interrogar e a ligar o saber à duvida, de desenvolver
aptidão para integrar o saber particular em sua própria vida e não somente a um
contexto global, a aptidão para colocar a si mesmo os problemas fundamentais de
sua própria condição e de seu tempo. (MORIN, 2004, p.21).

É indispensável ir além, inserir o educando na realidade histórica, social,
econômica, cultural, política, religiosa. Para isso, o diálogo entre parte (micro) e todo
(macro) é essencial e é do professor o papel principal que dará vida a toda essa
complexidade de relações. É dele a função de mostrar ao aluno que somos sujeitos
planetários e que nossa condição humana é primordial para nos situarmos no
universo. Como coloca (MORIN 2001, p.47), temos que “interrogar nossa condição
humana implica questionar primeiro nossa posição no mundo”.
Outra questão muito importante para Morin (2001) é o reconhecimento da
condição humana que não é abordada na escola. Segundo ele a educação do futuro
deve ser centrada na condição humana, pois o ser humano tem uma relação com o
universo, não sendo possível separá-los, pois é uma relação que se estabeleceu
desde o surgimento da vida, neste sentido:
Somos originários do cosmos, da natureza, da vida, mas devido à própria
humanidade, à nossa cultura, à nossa mente, à nossa consciência,
tornamo-nos estranhos a este cosmos, que nos parece secretamente
íntimo. Nosso pensamento e nossa consciência fazem-nos conhecer o
mundo físico e distanciam-nos dele. O próprio fato de considerar racional e
cientificamente o universo separa-nos dele. Desenvolvemo-nos além do
mundo físico e vivo. É neste “além” que tem lugar a plenitude da
humanidade (MORIN, 2001, p.51).

Assim, na concepção de Morin é impossível desenvolver um pensamento
complexo sem considerar o humano como ser biológico, psíquico, cultural, social,
histórico. O modelo educacional atual não contempla esta multidimensionalidade dos
sujeitos, pois segundo ele o humano está disperso, compartimentalizado nas
diferentes disciplinas escolares, uma desligada da outra. Não há como desvincular o
humano em história, geografia, ciências, entre outras. Para Edgar Morin, devemos
reconhecer o humano como ser complexo, ser de relações, pois os sujeitos em
interação produzem a sociedade. Somos parte da sociedade e os sujeitos interagem
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com toda sua multidimensionalidade, pois nós fazemos parte da sociedade, assim
ela faz parte de nós, pois: “As interações entre indivíduos produzem a sociedade,
que testemunha o surgimento da cultura, e que retroage sobre os indivíduos pela
cultura.”

(MORIN,

2001,

p.54).

Somos

auto-eco-organizadores,

pois

nos

organizamos individualmente, somos influenciados por outros, influenciamos a
sociedade e somos influenciados por ela e pela natureza. Existe uma relação de
autonomia e dependência entre os indivíduos e a sociedade, pois como seres autoeco-organizadores dependemos do meio externo, da Terra e da natureza para
sobreviver. Consequentemente a Terra e a natureza dependem da ação dos
indivíduos para manterem-se vivas, ou seja, “O homo sapiens não deve mais tentar
dominar a Terra, e sim zelar por ela e viver nela com responsabilidade” (MORIN,
2015a, p.104). A autonomia a qual Morin se refere não é a de liberdade absoluta,
mas uma autonomia dependente do meio ambiente seja ele biológico, cultural ou
social. Morin (1991, p.118). Portanto, as relações e inter-relações entre indivíduo, e
espécie e sociedade, segundo a teoria de Morin, é complexa, pois segundo ele
somos “produtos e produtores ao mesmo tempo”.
Tendo em vista esta complexa relação entre indivíduo-espécie-sociedade,
Morin traz a noção de sujeito onde é necessário uma nova concepção e valorização
do “Eu” (subjetivo) ao invés do “eu” (objetivo). Ou seja, “a identidade do sujeito
comporta um princípio de distinção, de diferenciação e de reunificação.” (MORIN,
1991, p.120). Mas que sujeito é esse? Como a escola pode fazer a diferença na
vida desses sujeitos? Qual o papel do professor na valorização desse sujeito?
Petraglia (2013, p.37) diz: “Atribui-se a ele a função de construir seu
conhecimento, de ser o autor de sua própria história e de conquistar sua cidadania.”
Behrens, em uma perspectiva sistêmica, afirma que o aluno [sujeito] torna-se figura
central e seus fatores psicológicos devem ser levados em conta. Levando isto em
conta, a ação dos professores para tornarem evidente esse sujeito, ao qual se refere
Morin, de modo a que a escola lhes faça diferença é abordado por Behrens (2005, p.
65). Diz ela que:
O aluno na abordagem sistêmica caracteriza-se como um ser complexo que vive
num mundo de relações e que, por isto, vive coletivamente, mas é único,
competente e valioso. Acreditando nas diferenças individuais, alunos e professores
precisam criar ambientes em sala de aula que promovam a tolerância e o respeito às
pessoas. A criatividade e o talento são referencias únicas em cada aluno, pois todos
eles têm potenciais, mas os desenvolvem em diferentes aspectos que se
caracterizam, em cada um de forma diferente.
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Nesse contexto, a escola não pode ser mais vista como “única instituição que
permite o acesso à informação e a produção do conhecimento” (BEHRENS, 2005,
p.66), pois desta maneira é impossível que o indivíduo reine, impossível que ele seja
protagonista de sua aprendizagem. Para Morin (1991, p.128) “o reconhecimento do
sujeito exige uma reorganização conceptual que rompa com o princípio determinista
clássico, tal como ainda é utilizado nas ciências humanas, notadamente,
sociológicas.”

Petraglia

e

Behrens

apresentam

condições

de

reflexão

e

transformação para que prevaleça o “Eu”, portanto de “uma concepção complexa do
sujeito” (MORIN,1991, p.128).
A trilogia5 de Morin nos faz refletir sobre a importância do papel do professor
para a superação de um pensamento redutor e simplificador que implica a busca de
uma compreensão aberta aos desafios e problemas da humanidade, bem como as
relações entre a sociedade, indivíduo, natureza, ética, solidariedade, política, moral,
afetiva, religiosa, ontológica. Morin (1999) nos mostra que é preciso pensar
diferente, pensar complexo. Nos mostra a importância de abrir espaço para dialogar
com outras disciplinas, nos mostra a importância de tornar o conhecimento
significativo para ser usado durante a vida e afirma que: “A reforma de pensamento
conduz a uma reforma de vida que é também necessária para o bem viver 6.”
(MORIN, 2015b, p.136).
É importante ressaltar que Morin não propõem a anulação dos saberes
adquiridos, mas sim propõem estabelecer ligações e religações entre eles. Propõe
aos educadores que ensinem que o conhecimento é vivo e portador de incertezas.
Que quanto mais separamos o conhecimento, mais perdemos a capacidade para
analisar, religar, sintetizar e complexificar, ou seja, perdemos a capacidade de situar
uma informação ou um saber em seu contexto, perdemos a capacidade de se
reinventar de recomeçar, sendo assim, o “conhecimento pertinente é perdido”.

5

Relembrando, são três obras de Edgar Morin voltadas para uma reforma no sistema educacional.
Sete Saberes, Reforma do Pensamento e Ensinar a Viver. (MORIN, 2015, p.09).
6
Existe uma diferença entre bem-viver e viver bem. Morin (2015, p.30-31), explica que o viver bem
(viver de maneira prosaica) é cumprir obrigações, sofrer contradições, já o termo Bem Viver (viver de
maneira poética), ou seja, viver com amor, alegria, afetividade, exaltação.
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5

ANÁLISE DOS DADOS

5.1

DISCURSO DO DIRETOR ACADÊMICO E O MANIFESTO NO PROJETO

POLÍTICO PEDAGÓGICO
O objetivo da realização da entrevista com o diretor acadêmico foi entender
como a teoria da complexidade, na perspectiva de Edgar Morin foi implantada no
Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição a qual pertence, como foi à
aceitação dos docentes da instituição e, na sua visão, se houve mudança na prática
pedagógica de seus professores. A entrevista foi gravada, transcrita na íntegra e
oferecida ao entrevistado para acrescentar, discordar ou confirmar a degravação.
O Diretor trabalha na instituição desde 2003, no cargo atual desde 2015.
Anteriormente atuava como coordenador do ensino fundamental. A entrevista
ocorreu no ambiente escolar em outubro de 2017, conduzida pelas pesquisadoras. A
escolha dessa instituição de ensino se deu por ela ter como base do seu PPP
(Projeto Político Pedagógico) a teoria da complexidade.
Partimos da seguinte reflexão: quando se trabalha com os princípios da
complexidade, seus conceitos não são adquiridos de um dia para outro. Não é
possível uma mudança radical por parte do professor sem um processo de reflexão
para uma mudança após algumas discussões, algumas leituras, alguns seminários.
O que pode acontecer é uma desestruturação no modo linear de se pensar, modo
linear de ver a vida, modo linear de conceber nossa prática em sala, modo linear de
lidar com o aluno.
Pretendíamos analisar os dados produzidos com a entrevista de modo que
nos permitisse ter uma visão mais ampla de um de nossos objetivos específicos:
compreender a história da implantação da teoria ao PPP.
Tínhamos um roteiro para nos guiar, de maneira cartesiana talvez, porém o
envolvimento com o pensamento complexo nos conduziu num caminho muito além e
a entrevista transformou-se numa rica conversa entre o entrevistado, a mestranda e
sua orientadora. A experiência seguiu um percurso orientado pela tetralógica:
ordem-desordem-interações-organização! Após a conversa com o diretor decidimos
conhecer o PPP da escola para compreendermos de que modo à fala do diretor se
constituía em objetivo no PPP e para extrairmos o discurso institucional impresso a
este documento.
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O 7PPP dessa escola é um documento com um total de 1394 páginas! Foi
inspirado na proposta educativa da Companhia de Jesus, construído coletivamente
por todos os setores da instituição e tendo sua última atualização em 2007. Embora
tenhamos consultado o PPP após a entrevista, optamos por iniciar a discussão dos
dados produzidos pelo documento.
Segundo o documento, a retomada das discussões e estudos do contexto e
da proposta pedagógica se deu no ano de 1987. Nesse ano percebeu-se a
necessidade de uma retomada nos estudos do contexto e da proposta pedagógica
em vista das mudanças que marcaram o Brasil e o mundo. O Pensamento
Complexo tece o PPP da instituição nos três anos seguintes dentro de uma matriz
transdisciplinar. O documento não apresenta elementos do pensamento complexo,
mas traz a essência do pensamento de Edgar Morin, ou seja, um novo olhar para a
prática pedagógica da instituição, conforme extraímos das páginas 37 a 48.

7

O documento não consta nas referências pela impossibilidade ética de revelar o nome da instituição.
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As Certezas - Lidar com elas, dialeticamente, é um processo

constante de reconstruções e construções não mais o porto seguro de
verdades duradouras, prontas e absolutas. Trata-se de produzir respostas
com pretensão de validade limitada ao seu tempo e espaço.


Ciência - Seus resultados são provisórios, não no sentido de

relativismo total e permanente, mas no sentido de que o questionamento
descontrutivo, como método da geração do novo a coloca em xeque todo
dia, diante das novas exigências históricas. A necessidade de uma
reconstrução provisória e não descartar a “objetividade” da ciência.


A Realidade - Não é vista como algo dado e autônomo em relação

aos sujeitos históricos, tal qual era vista no modelo cartesiano. Ela é
construída coletiva e pessoalmente pelos diversos sujeitos históricos e
pelas

mais

variadas

sociedades,

de

modo

a

estabelecer

uma

interdependência dialética entre ambas as realidades e não uma situação
de supremacia de uma das partes;


Totalidade

-

Não

há

conhecimentos

universais

(no

sentido

cartesiano) e aplicados a todas as situações, de acordo com modelos
explicativos do todo. Existe, isso sim, a certeza de que nada é isolado e que
tudo se relaciona com tudo, mas esse todo não é a soma das partes. O
fragmento é elemento do conjunto e a realidade fragmentária não persiste
por si só, embora a teoria do caos privilegie o fragmentário como elemento
da desordem, capaz de propiciar espaços de criação;


Pensamento complexo - Na visão de Morin, o pensamento complexo

supera aquela ideia cartesiana de que a ciência e o conhecimento tendem à
simplicidade. Isso é contestável porque se trata da negação do acidente, do
aleatório, do individual, do cosmos e do sujeito. Trata-se de buscar a
unidade complexa, fazer uma trajetória na direção do alternativo, no sentido
do individual, do acidental, do impreciso e imponderável. De resto, devolver
à ciência seu poder e sua capacidade de criação, na perspectiva do
impreciso, da desordem, do acaso, do inesperado.


Processo - Tudo está em movimento em tempo e espaço

determinado ou indeterminado, embora podendo ser situado em movimento
histórico multidimensional como é a própria produção do conhecimento.
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Não há rupturas casuais, repentinas e aleatórias ou lineares dentro dos
movimentos históricos;


Sujeito - Atua na história em relação com as estruturas coletivas, de

maneira a não dar supremacia nem às estruturas, nem aos indivíduos e sim
na relação dialética entre ambos. Sua ação não se dá num contexto
harmônico e linear e, sim, no conflito, no imprevisível, no impreciso e numa
realidade obliqua ou num tempo de muitas facetas e contradições;

● Mudanças – Busca-se o novo através do questionamento para a
desconstrução dos portos seguros e a construção ou reconstrução
qualitativas, através de rupturas e fragmentações vivenciadas pelas
contradições historicamente construídas e que se situam dentro de uma
visão ou concepção de totalidade. Isso não quer dizer que se esteja
defendendo ou criando uma espécie de relativismo total e perene;
● Incerteza – O sentido de transitoriedade, sem perspectivas de passado e
futuro, transforma o estado da incerteza como princípio de ação, latência
permanente e o trabalho com a verdade sem respostas científicas ou
horizontes;
● Fragmento – A fragmentação, enquanto princípio ativo é o elemento
desconstrutivo por natureza. Nada se relaciona com nada; tudo é fruto do
momento e do presente; a vida deve ser vivida com prazer e sem medos; o
outro é descartável e consumível; o conhecimento é pragmaticamente
resposta para esse estado virtual em que se paira, entre tantos
movimentos. Por isso, vale o fragmento pelo fragmento, sem vínculo com o
real.
● Questionamentos – Não se trata de eliminar os portos seguros das
certezas e sim da ação desconstrutiva como princípio de ação. De certa
forma, a postura questionadora é performativa ao buscar ou pretender
apenas isolar a desinstalação pela ou para a pura e simples fragmentação,
numa postura de ação de elementos de segunda ordem. Trata-se de
estabelecer a relativização em estado permanente. A desconstrução
constante, radical e permanente. Nesse caso, desconstruir não significa
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reconstruir;
● Não linearidade - O tempo, as sociedades e a natureza não evoluem
linearmente em direção a um estado superior de maneira programada e
natural. O movimento do tempo, da natureza, das sociedades e da
construção do conhecimento se da pelas contradições, construções e
desconstruções,

reconstruções...

em

forma

de

espiral,

não

necessariamente para um estado melhor ou superior, mas para um outro
estado e para uma nova realidade/verdade superadora, localizada em
tempo e espaço definido. Esta visão implica um novo tipo de ordem e
realidade a serem estudadas.
● O conhecimento – Não é fim primeiro e último da ação educativa. É meio
da leitura da realidade da construção dos sujeitos, do aprender a aprender,
do aprender a pensar, da construção da autonomia do ser, pensar e agir, da
formação de pessoas “para e com os outros”;
● Sujeito e objeto – A relação entre ambos é de interdependência dialética,
no sentido da constituição do sujeito e da construção da realidade e/ou do
conhecimento. Há influência do meio na constituição do sujeito e mudança
no meio pela interferência do sujeito, porém não se admite determinismos
nem de um e nem do outro. As ações dos sujeitos têm caráter pessoal e
coletivo. A neutralidade é impossível... Mesmo sabendo que há teorias que
dão supremacia à realidade e outras, muito próximas de nossas opções que
dão supremacia determinante aos sujeitos, queremos afirmar a relação
dialética entre ambos, sem detrimento dos sujeitos ou da realidade;
● Currículo – Nosso trabalho gradativo e coletivo tem sido na direção da
transformação do currículo formal e do oculto em currículo real, ou seja, em
expressão de uma prática construída e teoricamente fundamentada que
possa ser transparente e reveladora de nossa ação educativa intencional.
Numa perspectiva transdisciplinar, esse currículo poderia ser pensado
como uma rede, de maneira que tudo tem a ver com tudo e que tudo, se
relaciona, se contradiz e se completa.
FONTE: PPP 2007.

Morin (2002) chama atenção para as palavras dialógica e dialética. Para ele:
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A palavra dialógica não é uma palavra que permite evitar os constrangimentos
lógicos e empíricos como a palavra dialética. Ela não é uma palavra chave que faz
com que as dificuldades desapareçam, como fizeram, durante anos, os que usavam
o método dialético. O princípio dialógico, ao contrário, é a eliminação da dificuldade
do combate com o real. (Morin, 2005, p. 190).

Voltemos aos dados produzidos na entrevista com o Diretor Acadêmico da
instituição.

O discurso do diretor acadêmico é teoricamente embasado na

complexidade que dá vida ao PPP. Passou-nos uma riqueza de detalhes e nossa
curiosidade foi nos guiando. O roteiro não foi abandonado, mas sim reformado.
Talvez Morin, chamasse a reforma do nosso roteiro, de ensaio, pois considera o
ensaio como método que emerge durante a experiência.
Para localizar a época em que a complexidade foi implantada na instituição, o
diretor fez um resgate histórico que envolveu a instituição desde os anos 70, diz:
Da passagem dos anos 70 para os anos 80, há toda uma reorganização da
proposta educativa dos Colégios Jesuítas do Brasil. A partir daquilo que
seria o movimento de uma educação mais libertadora e aquilo que seria a
teologia da libertação, pegando mais como do ponto de vista da educação
Paulo Freire que começava com uma força já instituída naquele período e
Leonardo Boff e mais em nível de teologia. Essas duas matrizes, uma
matriz de cunho mais pedagógico e uma matriz de cunho mais teológico
junto com algumas reflexões de cunho mais filosófico ainda nível de país,
elas começam a reorganizar a refundação da proposta pedagógica dos
colégios Jesuítas aqui no sul do Brasil, Curitiba, Florianópolis e Porto
Alegre. Então se refaz esse projeto educativo, esse tem uma opção a partir
daquele momento final dos anos 70, para o início dos anos 80, aquilo que
seria a opção pelos pobres. Todo um projeto educativo que se funda a partir
da excelência na educação, mas voltado para a justiça social, na relação
com o contexto, com o outro, com a vida, com a sociedade, com uma
conceituação da época. (DIRETOR, 2017)

Já nos anos de 1980 a 1990, segundo nosso entrevistado, a Companhia de
Jesus, em nível mundial, começa a repensar sua proposta educativa e, com isso,
nascem dois grandes documentos que abordam as características da educação
Jesuíta. São documentos que chegaram para orientar pedagogicamente suas
instituições. A partir desses documentos a instituição, com sede em Curitiba, se
reorganiza.
Ao final dos anos de 1990 e início dos anos 2000 uma nova revisão, nestes
documentos é feita, procurando literatura de caráter mais filosófico, procurando
dialogar com uma educação mais contextualizada, mas que tivesse uma atualização
de cunho mais epistêmico e pedagógico. Chegou à instituição, por intermédio de
alguns educadores e de estudos internos, uma literatura voltada para o que se
pensa a partir da biologia com Fritjof Capra, da teoria do conhecimento com David
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Ausubel, questões da lógica e da matemática com Kurt Godel. Situa-se neste
período algumas provocações de Humberto Maturana repensando a educação como
um todo. Na sequência ocorre aprofundamento com literatura de Boaventura de
Souza Santos, como afirma o diretor, (2017):

È nesse contexto que a gente aprofunda a leitura de Boaventura de Souza
Santos com um livro chamado UM DISCURSO SOBRE AS CIÊNCIAS. É
um livro que ganha espaço a partir de uma releitura de conhecimento, de
paradigmas, de como que esse conhecimento deveria se tornar realidade,
em nível local e ao mesmo tempo acontece uma reconfiguração que se dá
desde Einstein, enfim, de uma ciência mais contemporânea e como deveria
ser uma possível proposta pedagógica mais contextualizada.

A partir das leituras de Boaventura de Souza Santos começa a chegar à
instituição uma literatura de cunho francês, com Edgar Morin.
Os primeiros livros do Método, as releituras que ele fez da Cabeça Bem
Feita, Os Sete Saberes, entre outros começam a chegar ao colégio. Nesse
período, final dos anos 90, 2000, 2001, 2002, 2003 a gente estava lendo,
por exemplo, A Cabeça Bem Feita, logo veio Ciência Com Consciência.
Foram leituras que, entre os anos 2000 e 2005, começam a se articular no
PPP da instituição, mas elas já são reflexo de um movimento anterior que já
prepara o terreno, seja com Capra, seja com Boaventura, ou seja, com
esses outros autores pensadores da matemática ou mesmo de outras
ciências. (DIRETOR,2017).

O PPP do colégio, que é ainda o atual, é tecido justamente nesse período por
intermédio desses grandes autores. Nesse período ainda surge uma questão
desafiadora para a instituição: Como levar literatura aos professores para que eles
conseguissem fundamentar na sua prática dentro do colégio? A preocupação da
instituição com a formação docente e com a prática pedagógica é clara, pois
segundo o diretor foi um desafio levar literatura aos professores, criar tempo,
espaço, pensar seminários, colocar o grupo para estudar. O desafio de formar
professores na instituição é constante, pois:
Um professor que chega ao colégio se apropria dos planejamentos do PPP,
mas ele sabe que esta é uma construção constante e o PPP está em
constante tessitura, porque ele se apropria de algo, mas ao mesmo tempo
ele é sujeito desse processo. (DIRETOR, 2017).

Então, a comunidade escolar, dentro das estruturas de estudo citada
anteriormente, vai se apropriando das literaturas ano após ano, pois segundo o
Diretor, todos os anos tem uma estrutura temática que é objeto de estudo. As
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discussões são sempre pensadas em como pensar um PPP aberto, contextualizado,
na relação com os outros, numa ciência ao mesmo tempo incompleta, mas em
constante mutação. Nos anos seguintes, 2005, 2006 e 2007 a instituição começa a
trazer à comunidade escolar as categorias da complexidade. Sendo assim:
Passados os anos 2000 até 2007, digamos assim, aquilo que seria uma
cultura, ou um etos, mais institucional de trazer conceitos, de trazer
categorias da complexidade de se apropriar desses autores, de dialogar
entre aquilo que seria uma passagem entre Boaventura de Souza Santos
demos um passo daquilo que seria a complexidade do holismo, então
chegamos a ler Izabel Petraglia e outros autores. (DIRETOR, 2017).

Com isso, diz o diretor que os professores, aos poucos, foram fazendo as
traduções dessas leituras para os seus planejamentos e a partir de 2009 até então
as discussões são retomadas naquilo que seriam estudos mais específicos da
identidade inaciana jesuítica da instituição. Diz ele que
Voltamos a estudar, voltamos para a pedagogia jesuítica, a gente fez, um
ou dois anos de retorno sobre a proposta pedagógica mais identitária, mas
agora já numa relação de fundo com aquilo que seria toda matriz da
complexidade e aí novamente os projetos são desenvolvidos, o todo é
refeito por ao menos mais três ou quatro anos. De 2008, 2009, 2010 a gente
caminha reorganizando os projetos, porém atualizando literatura.

O Diretor enfatiza que a opção pela complexidade se dá no todo do colégio e
que nos anos de 2010 até 2015 foram novas obras de Morin. Nesse período alguns
dos educadores, diretores, orientadores começaram a fazer seus doutorados.
Segundo o entrevistado o último movimento de tudo isso é quando o colégio,
novamente, é convidado a rever seus documentos, a rever suas opções, a rever
seus projetos e nasce em 2016 o Projeto Educativo Comum (PEC) que é resultado
de uma caminhada pedagógica que teve a participação coletiva da comunidade
acadêmica das instituições da rede. Esse é o momento que a escola se encontra em
2018.
Observamos no discurso um olhar para o novo, para outros caminhos,
sempre com o olhar da complexidade. Um movimento contínuo sem rupturas, um
movimento que se alimenta e se renova com o passar dos anos. Um movimento
característico do pensamento complexo, pois tal pensamento, segundo seu criador,
comporta em seu interior um princípio de incompletude e de incerteza. (Morin, 2005).
É possível perceber que a fala do diretor acadêmico é embasada no
pensamento complexo, pois em vários momentos do seu discurso ele utiliza
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palavras características de um pensamento que “visa ultrapassar a confusão, o
embaraço e a dificuldade de pensar com auxílio de um pensamento organizador”.
(MORIN, 2015b, p.118). Tomamos como exemplo algumas de suas palavras:
“organizar”, “reposicionar”, “reorganização”, “rever”, ”reflexo de um movimento
anterior”, “è feito, é tecido”, “inter-relação entre os conhecimentos”, “retomada”, o
todo é refeito”, “caminhamos reorganizando”, “reconfiguração”, “não linearidade”,
”releituras”, “diálogo”, “revitalizado”, “novas releituras", “desestabilização que
transforma a gente”. São palavras que, reconhecem o movimento e a imprevisão de
um pensamento que é mais potente que um pensamento que exclui e desconsidera,
palavras que demonstram um pensamento que não é completo, estão animado por
tensão, não exclui, palavras que propõe caminhos e que demonstram um
pensamento de aproximação à realidade (MORIN, 2003). Também exprime alguns
dos princípios cognitivos do pensamento de Morin, tal como a recursividade no
processo histórico que envolveu a instituição desde os anos 70, pois “Um processo
recursivo é aquele cujos produtos são necessários para a própria produção do
processo”. (MORIN, 2003, p.35). “È óbvio que, anterior aos anos 70, à instituição
tinha um projeto e esse movimento só é possível porque existiu uma longa
caminhada até aqui.” (DIRETOR, 2017).
O princípio sistêmico-organizacional está bem evidente, pois a instituição se
constitui em função das suas partes em relação ao todo, ou seja, o contexto macro
interfere no micro, assim como expressa o diretor acadêmico:
Com a passagem do contexto, de uma redemocratização em nível de
países, com o fim de uma ditadura, com a nova configuração de contexto,
termina-se os anos 90 já com uma reorganização inicial do PPP.
(DIRETOR, 2017).

Tal princípio interage com sistemas externos, ou seja, com o contexto
sistêmico que o envolve. No caso da instituição em questão, ela se organiza com a
rede Jesuíta nível mundial, nível Brasil e nível Sul do Brasil, sempre acompanhando
os movimentos atuais da sociedade e da Companhia procurando sempre repensar
seu projeto de acordo com tais movimentos.
Segundo o entrevistado o desafio continua ano após ano. Trata-se de uma
proposta pedagógica, que precisa ser constantemente revitalizada, pois a
complexidade não preconiza receitas, ao contrário, pressupõe uma caminhada, um
movimento, às vezes lento, de compreensão advinda de experiências vividas pelos
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sujeitos, não de assimilação de ideias alheias e sim de compreensão e
transformação, pois como coloca Guérios, (2002, p.170):
[...] mais do que aquilo que nos passa, a experiência é o que nos
transpassa, e que, por nos transpassar, nos marca, ecoa e ressoa
continuamente dentro de nós, explica e fundamenta o vivido e o a viver
simultaneamente, provocando modificações.

Conforme coloca Guérios (2002, p. 170): “se há modificação há formação” e a
formação dos docentes desta instituição segue o mesmo movimento, pois suas
experiências são acrescidas e renovadas dentro e fora do Colégio.
Então, os movimentos foram muitos, diversos, mas o processo foi sábio no
sentido de ir aos poucos, a cada ano uma etapa vencida. O colégio era e é
convidado a se apropriar de uma dimensão, a escrever sobre ela e fazer
uma análise dessa prática na transposição de novas práticas de novas
releituras. (DIRETOR, 2017).

Conforme as palavras do próprio Diretor Acadêmico, observamos que
movimentos formativos provocaram transformações expressas na transposição de
práticas realizadas para novas práticas modificadas.

5.2

DISCURSO DOS PROFESSORES
A conversa ocorreu com três professoras, ao mesmo tempo, em dinâmica de

roda de conversa, nas dependências da UFPR, no final novembro de 2017. Foi
gravada, transcrita e oferecida às professoras para a concordância, discordância
para acrescentar, retirar informações ou aceitar a transcrição.
O material foi analisado com o objetivo de identificar como a formação
continuada, oferecida pela instituição, reflete em suas práticas pedagógicas.
Assim como na entrevista com o diretor acadêmico, também tínhamos um
roteiro a seguir. Colocamos algumas questões, partimos do princípio que a
complexidade é à base do PPP da instituição, em seguida colocamos a primeira
questão ao grupo: O que conheciam sobre a complexidade e como os estudos,
sobre a teoria de Morin, colaboraram com suas práticas pedagógicas. Mais uma vez,
o envolvimento com o pensamento complexo nos dominou! Mais uma vez, tínhamos
um “roteiro”, o qual foi reformulado durante nossa caminhada. Tal caminhada pode
ser entendida, segundo Morin, Ciurana e Motta 2003, p.18, como método, pois:
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É possível, contudo, outra concepção de método: o método como caminho,
ensaio gerativo e estratégia “para” e “do” pensamento. O método como
atividade pensante do sujeito vivente, não abstrato. Um sujeito capaz de
aprender, inventar e criar “em” e “durante” o seu caminho.

Mais uma vez o percurso foi orientado pela ordem-desordem-interaçãoorganização. Podemos afirmar que “a ordem se complexificou”. (MORIN, 2005,
p.197). Como isso aconteceu? Com as interações, as idas e vindas à conversa. Não
poderíamos esperar uma resposta pronta de cada professora para nossas
perguntas, pois a experiência de cada uma, com a complexidade é única, suas
turmas são únicas, existe, dentro do processo, a subjetividade de cada sujeito, a
história de cada uma.
Seguimos descrevendo a formação das professoras participantes da roda de
conversa. Para preservar o sigilo de sua identidade, utilizaremos a abreviatura da
palavra professora (Profª), seguida do número que as identifica.
Profª1 é formada em Pedagogia, pela PUCPR, com especialização em
educação infantil e educação especial. Há 18 anos no magistério atuando desde a
educação infantil ao ensino fundamental I. Atualmente é docente da oficina de
aprendizagem. Ingressou na instituição em 2003.
Profª2 é formada em Pedagogia, pela PUCPR, com especialização em
psicomotricidade relacional. Atua há 21 anos no magistério da educação infantil ao
ensino fundamental I. Atualmente é docente do terceiro ano, fundamental I, integral.
Trabalha na instituição desde 2015.
Profª3 é formada em Educação Física, pela UFPR, com especialização em
educação física escolar e administração escolar. Atualmente é mestranda em
educação. Há 30 anos no magistério, atua no ensino fundamental II. Na instituição é
docente desde 2011.
Já de início a Profª1 nos coloca um belo exemplo desse constante movimento
da formação continuada que recebem da instituição. Uma formação que nunca é
completa, uma das características do pensamento complexo, pois para Morin (2003,
p.51) “um pensamento complexo nunca é completo”, assim diz:
A coordenadora quando ia dar as devolutivas, tanto de planejamentos
quanto de projetos, falava: “Não fique desanimada, é isso mesmo, está todo
mundo assim sempre uma reconstrução, vai e volta.” Ela sempre colocava
isso muito forte para nós. (Profª1, 2017).
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A Profª1 se refere aos projetos anuais que o colégio solicita ao corpo docente.
O diretor explica brevemente o objetivo dos projetos individuais, pois conforme disse
o diretor acadêmico: “Todos os anos temos uma estrutura temática que é objeto de
estudo.”
A utilização das palavras, “vai e volta”, usada por uma coordenadora da
instituição, no discurso da Profª1, nos remete ao movimento recursivo, também
identificado no discurso do diretor acadêmico. Um movimento de idas e vindas, que
a cada ida e a cada volta esta em outro estágio muito mais forte. Um movimento
repleto de construções e reconstruções, caracterizado pela recursão/recursividade
reflexiva, próprio da complexidade.
A formação continuada oferecida pela instituição é presente no discurso das
professoras.

Todas

consideram

tal

formação

importantíssima

para

o

desenvolvimento de uma prática com base no pensamento complexo. A Profª1 e a
Profª3 conheceram Morin por intermédio da instituição. Já a Profª2 teve contato com
Morin no período de formação universitária, porém, como diz ela, de maneira inicial.
Assim como coloca o diretor acadêmico, o professor vai se apropriando aos
poucos do PPP, que tem como base a complexidade. A Profª1 diz que essa
formação é contínua e exige muito dos docentes, no sentido de, segundo expõe a
Profª3, tendo “que desconstruir tanta coisa que já veio formatado. Precisamos
desconstruir e reconstruir para compreender o pensamento complexo e isso leva
tempo”.
Questionadas sobre como eram suas práticas antes da formação continuada
oferecida pela instituição, a Profª1 diz mecânica, a Profª2 relata que era mais
engessada e tecnicista e a Profª3 coloca que demorou alguns anos para
compreender a proposta da escola.
Gostaria de complementar algo bem importante que demorei alguns anos
para compreender. Eu não conseguia estabelecer os links, compreender o
que vinha na semana pedagógica, na verdade na semana pedagógica
sempre temos uma programação daquilo que pretendemos alcançar
durante o ano. Só tive essa percepção agora. Percebi como é importante
compreender. Compreendendo isso você entende porque a escola agora
começa esse projeto com o infantil. Porque a escola quando trabalha na
perspectiva do pensamento complexo tira o professor do centro do processo
e coloca o aluno no centro, isso é trabalhar complexidade, isso é romper
paradigmas, isso é difícil e o professor tem que compreender isso. (Profª3,
2017).
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O discurso da Profª3 vem ao encontro do discurso do diretor acadêmico
quando ele fala que o processo de formação é contínuo, diz:
Num primeiro momento é esse movimento da apropriação conceitual. Então
a tendência é de ser mais teórico do que prático. Acontece muito isso no
colégio! O professor tem um planejamento bem elaborado, tem uma teoria
expressa, mas tem uma prática destituída de realidade, uma prática mais
tradicional com início meio e fim, com uma não inter-relação, com um não
pensar além, com um pensar mais no seu quadradinho. Aqueles
professores que se identificaram, aqueles que estudaram foram se
resignificando, foram se apropriando consequentemente e irão fazer que
esse movimento não se torne só teoria [...] outros não dominam, outros
estão a caminho, acho que esse é o todo que a gente precisa analisar. O
desafio, que eu me proponho, sempre é fazer com que o grupo tenha
acesso à teoria, que tenha acesso aos autores, que consiga problematizar
as práticas e que se tornem críticos em relação a elas e que, de algum
modo, leve à transformação. (DIRETOR, 2017).

Podemos observar, com a fala da Prof.ª3, que o movimento aconteceu aos
poucos. A compreensão da proposta da instituição veio lentamente. Tal movimento a
desestabilizou de tal maneira que a passagem de uma prática mais tradicional
transformou-se em uma prática mais associada à realidade dos alunos, diz:
Na nucleação, onde se trabalha no fundamental II, trabalhamos os
componentes curriculares integrados. Às vezes em atividades
interdisciplinares, às vezes em atividades multidisciplinares. Temos um
projeto no nono ano transdisciplinar. No nono, trabalhamos a trans no
movimento Hip Hop. Eu trabalho a parte cultural dança, o professor de
língua portuguesa a linguagem verbal, poética, escrita, contextualiza de
onde veio à dança, crítica social, entre outros assuntos. Em arte se trabalha
o grafite e também falamos do basquete...È transdisciplinar no núcleo de
linguagem, é tudo junto. O projeto dura em torno de um mês e meio. Isso é
organizado em conjunto com os demais professores do núcleo. Em uma
avaliação aparece língua portuguesa, educação física e arte. Arriscamos
muito! Por exemplo, a professora de ciência trabalhando conceito de
velocidade, máxima, média. Eu trabalhando corrida de velocidade, ai nós
integramos. Ela participa da minha aula, calculamos os tempos, vem
conceito da física também. O corredor tal fez esse tempo...quem vai chegar
primeiro? Temos também outro núcleo, que é ciências, matemática e
educação física que passa pela questão valor nutricional dos alimentos. A
professora de ciências faz análise do valor nutricional dos alimentos,
pegamos coisas que eles comem no dia dia: ai começa, quanto tem de
gordura? Quanto tem de sal? Vão ao laboratório, pesam. Ai quando
percebem que uma latinha de coca tem muito açúcar ficam apavorados. Na
aula de educação física eles vão ver calorias, o que é caloria? O que é
perda de caloria? Como perco caloria? O que é perder gordura? Quanto
tempo tenho que fazer de atividade física? Em matemática faz as regras de
três. A avaliação é de núcleo também, entra perguntas dos três núcleos e a
nota é para as três disciplinas. È uma avaliação com três disciplinas
envolvidas e a nota vai para todas. Com isso fazemos com que o aluno
valorize esses trabalhos que se conectam. (PROF.ª3, 2017).
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Observamos na fala da Profª3, um trabalho conjunto envolvendo outras
disciplinas como língua portuguesa, arte, educação física e ciências. Um trabalho
que vai além da mera transmissão de conhecimento. Uma prática que integra, que
capta a realidade dos alunos, uma prática transformadora tanto para os professores
envolvidos quanto para seus alunos. Prática essa que foi possível devido à formação
que recebem da instituição.
A formação continuada oferecida pela instituição fez a diferença na prática
das três, e possivelmente, na maioria dos docentes dessa instituição de ensino.
Citamos o exemplo trazido por uma das professoras:
O terceiro ano trabalha com a temática Curitiba! Antes se via Curitiba de um
modo poetizado. No começo era uma visão mais romântica da cidade e foi
avançando para um lado mais crítico. Quando saímos para uma aula de
campo (linha do pinhão, por exemplo), já se pergunta o que as crianças
observam para ir já problematizando, mas essa proposta ainda não é da
área de interesse deles. Este ano fizemos uma proposta que é o movimento
de onde Curitiba surgiu no centro histórico. A partir dai, no planejamento de
matemática, deixamos aberto para que cada turma elaborasse suas
problematizações. Teve turma que queria saber quantos metros tinha a
catedral. Teve turma que quis pesquisar sobre os moradores de rua, porque
viram muitos no passeio. As percepções deles são muito diferentes da
nossa. Na aula de matemática, perguntamos onde podemos pesquisar
esses dados, ai você está ajudando com que ele se constitua enquanto
pesquisador. O aprender a aprender mesmo... A turma pesquisando
descobriu que nem sempre esses moradores estão na rua por falta de
dinheiro, mas que rompe com a família, rompe com esse modelo cultural de
vida. Teve turmas que elaboraram material didático, problemas. As crianças
elaboravam os próprios problemas matemáticos de acordo com os
interesses da turma. Interessante que eles não faziam probleminhas
elaboravam problemões, coisa pesada mesmo! Ai iam resolver, mas era um
desafio! Esses problemas geralmente eles resolviam em trio. (PROF.ª2,
2017).

A Prof.ª1 nos relata outro exemplo! Diz ela: “aquele grão de areia virou uma
duna de conhecimento para as crianças”. (PROF.ª1, 2017). Diz que desde que
entrou nessa instituição sempre ouvia falar de complexidade. Hoje na oficina de
aprendizagem tal oficina trabalha com alunos que precisam de acompanhamento em
sala de aula. Na oficina ela consegue transpor os estudos sobre o pensamento
complexo de maneira mais clara, como segue:
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Assumi a oficina de aprendizagem porque a professora teve que se afastar
por problemas de saúde. Então, estudando, analisando e trocando com a
educação infantil a primeira curiosidade que surgiu no grupo foi sobre as
aranhas. Um aluno levou uma aranha e jogou ela quando entrou na sala.
Levei um susto! Era de plástico. Percebi que surgiu uma curiosidade do
grupo em relação à aranha. Fui trazendo coisas a respeito da aranha pra
eles, vídeos, fomos ao laboratório de ciências a professora deu uma aula
sobre aranhas. Continuando com a proposta, pensei que não era por ai
ainda porque eu que trouxe a proposta para eles. Terminando o semestre
teve uma chuva forte em Curitiba e as crianças perguntaram se meu carro
tinha alagado. Disseram que ficaram sabendo que alagou o estacionamento
do colégio e da universidade ao lado. Falei que em alguns lugares sim e
que nos chamaram para retirar o carro e o estacionamento foi fechado. Fiz
uma chuva de ideias... O que a chuva lembrava pra eles e dai um aluno
escreveu “filme de terror” e embaixo escreveu múmias. Perguntei por que
ele havia escrito múmias. Ele disse que quando chove ele gostava de
assistir filme de terror com mãe no sofá. Pergunto por que múmias? Ele diz
que é porque sempre tem uma múmia em filmes de terror que a gente
assiste. De repente o grupo se manifesta dizendo que múmia é muito legal,
outro aluno diz: Prof. Por que a gente não estuda sobre as múmias? E dali
começou o projeto. O que elas queriam saber, onde poderíamos pesquisar
o que elas já sabiam e assim foi... uma coisa fantástica! Nós mumificamos
um ovo, estudamos a parte de mumificação da múmia. (Profª.1, 2017).

Será que tudo isso seria possível se entendêssemos o método como
programa aplicado? Como algo como começo meio e fim? Não! O exemplo relatado
pela Prof.ª1 nos emociona, nos encanta, nos faz pensar que é possível outro
conceito de método, método como caminho. Como diz Morin, Ciurana e Motta (2003,
p.18):
Entretanto, se temos certeza de que a realidade muda e se transforma,
então uma concepção de método como programa é mais do que
insuficiente, porque, diante de situações mutáveis e incertas, os programas
de pouco servem e, em contrapartida, faz-se necessário a presença de um
sujeito pensante e estrategista.

O pensamento complexo incorpora a experiência do ensaio, entendido como
“a forma mais adequada para a forma moderna de pensar” (MORIN, Ciurana e Motta
2003, p.18) Pensar a prática da Prof.ª1 como ensaio “é empreender uma travessia
que se desdobra em meio à tensão”. (idem, p.18). Tensão porque a professora não
tinha um roteiro a seguir, não tinha uma estratégia que a deixasse segura. Seguimos
com o relato:
Construímos uma pirâmide com o material dourado e assim fomos fazendo
muitas coisas. Não finalizamos o projeto ainda, mas é um conhecimento
rico. Eu entrei na parte de escrita, de matemática, história, geografia e
assim foi... Agora estamos trocando informações com a Educação infantil.
(PROF.ª1, 2017).
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Quanto aprendizado! Quantas relações! Quantos significados! O princípio do
conhecimento pertinente acontece quando não há saber fragmentado. As crianças
não se prendem ao conhecimento da escola, pois o modo como a Prof.ª1 vai
construindo as relações torna-o contextualizado e pertinente. No momento em que
ela sai da sala de aula, que trabalha com a perspectiva dos interesses dos alunos,
quando ela trabalha com o que surge, as relações, quando a criança fala da múmia,
na perspectiva, da criança podemos conceber como conhecimento global.
Questionada sobre os componentes curriculares, responde:
A partir daí, eu tinha que dar conta desses conteúdos e objetivos. Então eu
sempre ia pensando qual o conteúdo que eu poderia trabalhar com isso ou
com aquilo. Ah! Então vamos trabalhar oralidade ou vamos trabalhar a
produção de texto com isso, ah! Agora aqui podemos trabalhar matemática.
A questão do ovo, dúzia... Eu sabia o objetivo que pretendia alcançar, está
sendo trabalhoso, mas estou feliz com o resultado. Trabalhamos a
problematização, adição, subtração, ordem crescente, decrescente,
unidade, dezena. Eles fizeram uma conta até centena que eles construíram
a partir do material dourado. No primeiro momento foi construindo base por
base foi diminuindo e depois fizemos a soma com a pirâmide. Deu 372
unidades! Ai construímos o quadrado eles foram colocando e
representando. Perguntei: Será que conseguimos descobrir quantas
unidades nos usamos para construir a pirâmide inteira? Eles foram fazendo,
cada um de um jeito e eles não conseguiram. Retomamos e conseguiram.
(PROFª1, 2017).

Concluímos que não há como ignorar uma formação tradicional que essas
professoras tiveram, mas é possível ir aos poucos e foi o que aconteceu com elas,
foram se transformando na medida em que foram se percebendo. Construíram sua
prática, fizeram diferente se transformaram. Estão aos poucos conseguindo fazer o
movimento de “transposição” que se referiu o diretor acadêmico.
Os exemplos trazidos pelas três nos mostra que a prática pedagógica não é
estática, não é absoluta, não pode ser linear e ao professor cabe ser a ponte entre
os alunos e o conhecimento. Questionadas se os demais professores da instituição
são como elas a resposta foi unanime, não e que vêm ao encontro do discurso do
diretor acadêmico quando relata que cada professor tem seu tempo, uns de dedicam
mais, outros menos, alguns não se identificam com a proposta da escola, pedem
desligamento da instituição. Levando em consideração que as três professoras
participantes da roda de conversa já possuem uma caminhada no colégio em
questão, entre leituras, seminários e estudos, acreditamos que elas já constituíram
uma prática mais reflexiva e mais vinculada aos alunos. Não foi e não é um
processo fácil para elas e os demais docentes dessa instituição, mas é possível uma
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prática que, segundo Behrens (2005, p.54) “ultrapasse a visão de que o aluno é um
objeto e torná-lo sujeito e produtor do seu próprio conhecimento”.
Nos relatos das professoras é possível detectar a sensibilidade delas em
transcender a rotina e é perceptível o movimento de construção de uma ideia de
transdisciplinaridade,

mesmo

sem

os

conhecimentos

teóricos

da

transdisciplinaridade, assim como afirma Moraes (2015, p.37):
[...] um professor, mesmo sem ter conhecimento dos fundamentos teóricos
de uma prática docente transdisciplinar, pode, sim, ter suas ações pautadas
em uma atitude transdisciplinar, indo além das disciplinas, ao mesmo tempo
em que possibilita uma interação entre elas, tendo em vista a solução de um
determinado problema ou processo pedagógico.

Essa ideia que elas constroem advém do que elas dizem sobre o
pensamento complexo, ou seja, as inter-relações que fazem, não só com disciplinas,
mas com questões da própria vida dos alunos como HIP HOP, por exemplo,
incorporando a realidade dos alunos por meio do modo que eles estão vendo e
concebendo a prática pedagógica na escola vinculada a formação continuada que
todas têm na instituição, pois transcendem e vão além do programado nas
disciplinas escolares. È possível também perceber a relação entre sujeito e objeto
na prática destas professoras, que segundo Moraes (2015, p.36) essa relação está
no cerne na transdisciplinaridade.
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6

TECENDO SABERES
A partir do estudo teórico da trilogia mais a obra “Ensinar a Viver”, dos passos

2, 3, 4, 5 e 6, dispostos no capítulo 3 (abordagem metodológica) e das entrevistas,
elaboramos um artefato, o qual chamamos de “Caderno Pedagógico”, para o
professor e um “folder”.
O nome “Caderno Pedagógico” se deu na intenção de possibilitar reflexões
das ideias de Morin ao mesmo tempo em que se exercita a reflexão e a prática
pedagógica. O caderno começa a ser pedagógico desde a capa, que poderá ser
compreendida de acordo com cada visão, tendo como ponto de partida uma
profusão de ideias, de conhecimentos que se entrelaçam, se articulam, interagem
num movimento recursivo contínuo e sem rompimentos.
É construído, não apenas dos conhecimentos que as pesquisadoras julgam
essenciais para o desenvolvimento do pensamento complexo na prática pedagógica,
mas também, é construído, por aquilo que de fato é importante que se conheça,
assim, articulando com o que as os professores entrevistados sentem como
necessidade de conhecer sobre o pensamento complexo que trazem de suas
práticas.
O caderno também é composto por um complemento, um folder. A ideia
desse complemento é que, à medida que ele vai se abrindo as ideias vão se
constituindo de um modo que “contemplará o conhecimento da integração das
partes em um todo, pelo reconhecimento da integração do todo no interior das
partes.” (MORIN, 1999, p.93).
No estudo, teórico, realizado para esta pesquisa, tendo como base a trilogia
de Edgar Morin mais a obra “Ensinar a Viver”, seguindo os dados da sistematização
apresentada na abordagem metodológica percebe-se a necessidade de alguns
conceitos importantes ao professor para uma prática reflexiva tendo como apoio o
pensamento complexo. Uma prática que conceba as multidimensionalidades dos
sujeitos que torne a escola um ambiente prazeroso e não de obrigações que insira a
escola num contexto de curiosidade, relações, diálogo, pesquisa, reflexão, interesse,
como exposto na introdução desta pesquisa. Por meio da investigação das ideias de
Morin, tomemos como inspiração para uma mudança de pensamento e para que o
professor reflita sobre suas relações e sua prática indicamos como pontos
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norteadores

que

caracterizam

uma

prática

pedagógica

com

a

visão

da

complexidade, na perspectiva de Morin, os seguintes conceitos:


Ciência clássica/ciência para Morin;



Nova visão sobre o erro;



Viver;



Reforma do pensamento;



Noção de indivíduo, sociedade e natureza;



Complicado, complexo e pensamento complexo;



Características para um pensamento complexo;



Apresentação dos sete princípios do pensamento complexo;

Em relação à prática pedagógica, tomemos os seguintes itens:


Diferenciar estratégia de Programa;



Novo olhar para as relações entre método, estratégia, experiência e

ensaio;


Pensamento estratégico;



Os sete saberes essenciais para o desenvolvimento de um

pensamento de religação e reorganização;


Reflexão por meio de uma prática que ensine a viver em nosso tempo;



Algumas provocações;



Vídeos e poemas para auxiliar na reflexão;

Pensando que o professor não deve apenas conhecer a teoria, como disse o
diretor acadêmico: “a tendência de o professor ser mais teórico do que prático
acontece muito no colégio”, mas de uma teoria que advém de sugestões de
professores que conhecem a teoria. O objetivo principal do caderno é promover uma
inquietação e por meio da inquietação promover a transformação nas práticas
diárias dos professores da educação básica.
Ao grupo de professores foi colocada a seguinte pergunta: qual a dificuldade
que vocês têm com a teoria da complexidade? A Profª. 2 responde que faltam
elementos para a leitura densa de Morin. A Profª 3 diz que a dificuldade de
compreender a complexidade passa por compreender os elementos que a
constituem, os operadores cognitivos. Profª 1 enfatiza a necessidade de um
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“material didático” ao professor. Ao decorrer da conversa elas ainda dizem que
precisa de material mais “esmiuçado”.
A primeira questão que eu colocaria. Fazer pelo menos o resgate histórico
da teoria, de onde veio essa necessidade, situar historicamente um
pouquinho acho que seria interessante. Situar o pensamento complexo, pois
muito se confunde complexidade com pensamento complexo e todos os
operadores. Outra coisa que acho que não há clareza é que o pensamento
complexo não é uma metodologia, mas é uma reforma do pensamento. O
método é importante também, porque muitos confundem método com
metodologia. (Profª 3, 2017).

O diretor acadêmico nos diz que a teoria é importante, mas que é importante
também que o professor tenha uma análise, um apoio, um material, uma iluminação,
algo que impacte. A entrevista com o grupo de professoras deixou evidente a
necessidade de compreensão dos sete princípios cognitivos do pensamento
complexo, a diferença de complicado, complexidade e pensamento complexo.
Sem a pretensão de ensinamento sobre a complexidade de modo vertical e
externo aos professores, o caderno pedagógico convida-os a refletir sobre a própria
prática com a intenção de sensibilizá-los para conhecimentos acerca do pensamento
complexo. Esperamos que os professores, leitores do caderno, sigam nos estudos
sobre o pensamento complexo.
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7

CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS
A Presente pesquisa nasceu de inquietações, questionamentos, angústia,

reflexões acerca do desinteresse dos alunos para com a escola. Os estudos das
obras de Edgar Morin provocaram em mim a desestabilização necessária para
compreender a necessidade de se buscar algo novo às práticas pedagógicas, novos
caminhos, novas possibilidades. Foi quando compreendi que a linearidade não pode
ser único caminho para a produção do conhecimento. Tais questionamentos
transformaram a minha prática pedagógica e o pensamento complexo se tornou
base para o desenvolvimento de algo novo.
Acreditamos que a prática docente é um dos mais importantes e centrais
problemas que necessitam ser enfrentados se almejamos uma educação complexa
e contextualizada. A pesquisa realizada mostra a urgência de uma reforma na
educação que considere os sujeitos como centro do processo educativo. Temos
consciência que a reforma que desejamos não acontecerá em curto prazo, mas
nossos entrevistados mostraram que uma reforma do pensamento é possível, pois o
pensamento da pedagogia atual não atende mais aos desafios e problemas da vida
e não reconhece o movimento contínuo do conhecimento.
Portanto, a questão desafiadora foi como trazer aos professores conceitos
importantes ao desenvolvimento do pensamento complexo e como eles podem
auxiliar professores da educação básica a desenvolverem uma prática mais
significativa, conexa e vinculada aos alunos. Sendo assim, tornando a escola um
ambiente prazeroso, de relações, de significados, entre tantas outras relações.
Para responder a questão de investigação, tendo sempre como base o
pensamento complexo, buscamos obras de Edgar Morin destinadas ao professor e a
sua prática pedagógica. Obras que nos inspiraram na elaboração do caderno
pedagógico. Um artefato que tem por objetivo provocar reflexões sobre a prática
pedagógica.
Nesta perspectiva, por meio do estudo teórico/bibliográfico e das duas
entrevistas semiestruturadas, extraímos conhecimentos importantes à prática
pedagógica. Realizamos um estudo criterioso e minucioso da trilogia mais a obra
Ensinar a Viver. Tal estudo foi realizado por meio das resenhas, da sistematização
do conteúdo das obras e da matriz relacional que nos forneceu subsídios para o
caderno pedagógico.
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Observamos na entrevista com o diretor acadêmico que uma reforma de
pensamento não ocorre de maneira brusca, mas sim aos poucos com muita
persistência, engajamento, organização, formação continuada, abertura, gestão
sistêmica e muita vontade de fazer a diferença.
A entrevista com o grupo de professoras revela que é possível tentar algo
novo, é possível trilhar novos caminhos e percorrê-los enfrentando as incertezas,
que nada mais é, que um caminhar dentro do processo do conhecimento
estabelecendo relações com a vida. Sabemos que desenvolvimento do pensamento
complexo é desafiadora, porém o grupo de professoras mostrou que está
caminhando para envolver seus alunos no movimento contínuo da vida.
Neste sentido, acreditamos que não há como falarmos em pensamento
complexo sem considerar que, para viver, é necessário não apenas os
conhecimentos adquiridos, mas uma transformação protagonizada pelo próprio
sujeito durante sua longa caminhada de vida e essa caminhada é repleta de
incerteza. Também não há possibilidade de educar com base no pensamento
complexo sem considerar o Ser humano como ser multidimensional pertencente a
um contexto global e universal.
Voltemos a nossa questão problema desta dissertação. Quais conhecimentos
acerca do pensamento complexo podem auxiliar os professores da educação básica
a desenvolverem uma prática mais significativa, mais conexa e mais vinculada aos
alunos? Algumas palavras do pensamento complexo poderão responder a questão,
são elas: não linearidade, união, superar a fragmentação, diálogo, novas
possibilidades, novo olhar, construção, reconstrução, reforma, transformação,
reorganização, localizar a unidade na diversidade, ir além, entre tantas outras...
A partir deste trabalho consideramos indispensável, ao professor a profunda
reflexão e compreensão sobre o erro, a condição humana e sua subjetividade, a
fragmentação do ensino atual, relação com o outro, ciência clássica, ciência atual e
método como caminho ensaio e estratégia.
A pesquisa nos mostrou que é necessária uma nova postura em relação ao
conhecimento, que a teoria é importante, mas a diferença se faz na formação
continuada e na prática pedagógica diária, sendo assim as multidimensionalidades e
a incerteza são pontos chaves para o desenvolvimento de um planejamento aberto e
flexível, na qual professor e aluno possam trabalhar em conjunto na valorização dos
sujeitos envolvidos e que o conhecimento se torne a base da vida desses sujeitos. A
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escola precisa cumprir seu principal papel que é educar para o “Bem Viver”, desta
forma a vida dentro e fora da escola jamais deve ser ignorada, pois a vida não é um
vestibular, não é fechada e principalmente não é linear.
Entendemos que essa compreensão e reflexão oportunizará ao professor
reconhecer que o movimento de educar está em constante mutação, assim como a
vida. Também oportunizara compreender que o conhecimento é complexo não
havendo rupturas, recomeço e nem fim, ou seja, uma desordem ordenada, aberta e
cheia de incertezas.
Pensamos que o pensamento complexo não é um conhecimento que se
ensina ao professor para que ele possa aplicá-lo, exige um entendimento que
depende da reforma do pensamento, portanto não é um conhecimento que se possa
aplicar. È preciso compreendê-lo, concebê-lo, sendo assim modificar a prática. A
modificação da prática é de cada professor e isso ele desenvolve na continuidade da
sua formação continuada. Assim como nos mostrou o grupo de professoras
entrevistadas o entendimento se revela na prática mesmo não compreendendo, de
imediato, todas as questões que envolvem a complexidade e o pensamento
complexo.
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE COM
PERGUNTAS ABERTAS
Partimos da seguinte reflexão: quando se trabalha como os princípios da
complexidade, os conceitos não adquiridos de um dia para outro, não é possível
uma mudança radical por parte do professor, uma mudança após algumas
discussões, algumas leituras, alguns seminários. O que pode acontecer é uma
desestruturação no modo linear de se pensar, modo linear de ver a vida, modo linear
de conceber nossa prática em sala, modo linear de lidar com o aluno.
Meu projeto de pesquisa nasceu devido a desestruturação que as obras de
Morin provocou em mim. Além dos meus estudos sobre pensamento complexo,
cursei, em 2015, disciplina isolada com a prof. Drª Ettiène Guérios e no ano seguinte
participei do processo seletivo e aqui estou com minha professora orientadora.
Roteiro da conversa com o diretor acadêmico da instituição:


Como e quando surgiu a ideia de inserir os estudos da complexidade

na instituição?


Como foi a inserção da teoria no PPP da escola?



Quem participou dessa implantação?



Na época a teoria era algo novo? Como foi a aceitação dos

professores?


Ouve uma mudança na prática diária do professor após os estudos da

complexidade?


Foram

alguns

anos

estudando,

exclusivamente,

Morin,

vocês

perceberam alguma dificuldade dos professores em relação a teoria que para
a grande maioria era algo novo.
Roteiro da conversa com um grupo de professores da instituição:
Sabemos que todos aqui possuem uma caminhada na complexidade, pois
durante alguns anos se estuda a complexidade aqui na escola, pois ela é à base do
PPP da instituição. Então, partimos daqui e lançamos a primeira questão ao grupo;


O que vocês conhecem da complexidade e como os estudos, sobre a

teoria de Morin, propiciou na prática pedagógica?


Como era a prática antes dos estudos sobre a complexidade? E após?



Vocês acreditam que é possível desenvolver o pensamento complexo

em sala de aula?
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Existe alguma dificuldade em relação ao entendimento da teoria?



O que vocês gostariam de saber sobre o pensamento complexo?



Vocês acreditam na complexidade? Se não, o que poderia ser feito

para sensibilizar?


Vocês conheciam a teoria antes dos estudos na instituição?
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APÊNDICE B- CONVITE
CONVITE
A mestranda em Educação, Michelle Padilha Batistella, vinculada ao
Programa de Pós-graduação em Educação Teoria e Prática de Ensino (UFPR), e
sua orientadora Professora Dr.ª Ettiène Guérios convidam o (a) Professor (a):
__________________________________________________ a participar de
uma roda de conversa sobre a Teoria da Complexidade na perspectiva de Edgar
Morin. Está atividade tem a finalidade subsidiar os estudos para o desenvolvimento
da pesquisa denominada: A Prática Pedagógica na Perspectiva do Pensamento
Complexo.
O encontro acontecerá no dia _____de novembro na Reitoria, 5° andar, sala
______ ás ________.

Atenciosamente,
Michelle Padilha Batistella - mbatistella.padilha@gmail.com – 999930098
Orientadora: Prof.ª Drª. Ettiène Guérios – ettiene@ufpr.br - 999722140
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APÊNDICE C- CADERNO PEDAGÓGICO
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