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RÉSUMÉ: Cet article présente quelques réflexions sur l'enseignement de la langue portugaise 
au sein de la complexité de la société contemporaine indiquée dans les travaux d'Edgar Morin 
et Boaventura Souza Santos comme une nouvelle possibilité, s’sccrédite plus approprié pour 
l'enseignement de la langue portugaise dans la contemporanéité. Pour atteindre ce but, nous 
divisont le travail en deux parties. Dans le premier, mis en évidence la recherche théorique et 
méthodologique à travers les principes de Morin et les théories de Bonaventure qui 
soutiennent la pensée complexe. Dans la deuxième partie discuteront comment l'enseignement 
de la langue portugaise peuvent intégrer dans leur méthodologie de tels principes et des 
théories, contribuant ainsi à la construction d'une société complexe. Certaines des questions 
soulevées ici méritent certainement une étude plus approfondie des œuvres de ces auteurs.  
Mots-clés: Enseignement de la langue portugaise, le paradigme de la complexité, société. 

 
 

RESUMO: Este trabalho apresenta algumas reflexões sobre o ensino da língua portuguesa 
dentro da complexificação da sociedade contemporânea apontada na obra de Edgar Morin e 
Boaventura Souza Santos como uma nova possibilidade, acredita-se mais adequada, para o 
ensino da língua portuguesa na contemporaneidade. Para alcançarmos tal propósito, dividimos 
o trabalho em duas partes. Na primeira, evidenciaremos os pressupostos teóricos e 
metodológicos da pesquisa através dos princípios de Morin e as teses de Boaventura que 
embasam o pensamento complexo. Na segunda parte, discutiremos como o ensino da língua 
portuguesa pode incorporar em sua metodologia tais princípios e teses, contribuindo, assim, 
para a construção de uma sociedade complexa. Algumas questões aqui abordadas merecem 
certamente um maior aprofundamento da obra desses autores. 
Palavras-chave: Ensino da língua portuguesa, paradigma da complexidade, sociedade. 
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1. PROBLEMATIZANDO UM NOVO PARADIGMA PARA O ENSINO DA 

LÍNGUA PORTUGUESA: O PARADIGMA DA COMPLEXIDADE 

 
 Pode-se dizer que todas as sociedades são complexas, a sua maneira e ao seu tempo. 

Contudo falar da complexidade do mundo contemporâneo talvez traga aquilo que nenhuma 

outra sociedade presenciara antes: o fato de que a globalização venha produzindo um “tecido 

junto” inusitado na História, fazendo interrelacionarem povos, sociedades, países, das mais 

diferentes configurações culturais. Dessa forma, numa sociedade complexa tudo se liga a 

tudo. Ela é tecida por uma teia relacional e interdependente. Nada está isolado no Cosmo, mas 

sempre em relação a algo. Ao mesmo tempo em que o indivíduo é autônomo, é dependente, 

numa circularidade que o singulariza e o distingue simultaneamente. Como o próprio termo 

latino indica: “complexus – o que é tecido junto” (MORIN, 1997, p. 44) 

Esse fato por si só, requer, de nós professores, novas leituras e interpretações do 

mundo, da sociedade e da história. É preciso que abandonemos a arrogância de uma ciência 

que se constituiu durante séculos como a portadora de verdades absolutas e que nos 

arrisquemos naquilo que Morin chamou de princípio da identidade pela diferença e 

dialoguemos com a incerteza, pois “conhecer e pensar não é chegar a uma verdade 

absolutamente certa, mas dialogar com a incerteza” (MORIN, 2000, p. 59). Com esse 

propósito Morin estabelece alguns princípios, complementares e interdependentes, como guias 

para pensar a complexidade. 

  

1) Princípio Sistêmico ou Organizacional – religa o conhecimento das partes com o 

conhecimento do todo e vice-versa. O todo é sempre mais e menos que a soma das partes, já 

que algumas das qualidades das partes podem ser inibidas ou amplificadas pelo efeito do todo 

sobre elas ou das partes sobre outras partes. Esse princípio vê a língua e sua aquisição como 

um sistema de sistemas, ou seja, a língua como um todo (sistema), é formada por subsistemas 

(texto, frases, morfologia, fonologia) interdependentes. 

 

2) Princípio Hologramático – cada parte contém praticamente a totalidade da informação do 

objeto representado - é o que Morin (1997) chama de ‘operador hologramático’, no qual cada 

célula contém o nosso patrimônio genético. Sua máxima é ‘a parte está no todo, e o todo está 

na parte’: a sociedade e a cultura estão presentes enquanto ‘todo’ no conhecimento e nos 

espíritos cognoscitivos. As partes podem ser eventualmente capazes de regenerar o todo e 
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podem ser dotadas de autonomia relativa, podem estabelecer comunicações entre elas e 

realizar trocas organizadoras. 

 

3) Princípio de Retroatividade (ou do círculo retroativo) – com este conceito, rompemos 

com a causalidade linear, já que o efeito retroage informacionalmente sobre a causa, 

permitindo a autonomia organizacional do sistema (a autonomia térmica de um ser vivo em 

relação ao mundo exterior, por exemplo, quando a geração de mais calor (efeito) retroage 

sobre a perda deste calor para o ambiente (causa). Este princípio destrói a ilusão de 

linearidade na aquisição do conhecimento (os conhecimentos não se somam linearmente, mas 

retroagem sobre conhecimentos anteriores repensando-os em novos contextos). 

 

4) Princípio da Recursividade (ou do círculo recursivo) – vai além da retroatividade, pois 

traz dinâmica auto-produtiva e auto-organizacional (seus produtos são necessários para a 

própria produção do processo, os estados finais são necessários para a geração dos estados 

iniciais), desde que alimentada por um fluxo exterior: os seres humanos produzem a sociedade 

em e pelas interações sociais, mas a sociedade também produz a humanidade desses 

indivíduos, trazendo-lhes a linguagem e a cultura. 

 

5) Princípio Dialógico – associação complexa de instâncias aparentemente opostas, porém 

conjuntamente necessárias à existência, ao funcionamento e ao desenvolvimento de um 

fenômeno organizado. Esse princípio ajuda a pensar lógicas que se contrariam e se 

complementam em um sistema dinâmico sem excluírem ou anularem umas às outras 

(ordem/desordem/organização; autonomia/dependência; indivíduo/totalidade social; 

vida/morte segundo a máxima de Heráclito: ‘viver da morte, morrer da vida’, trazendo a idéia 

de regeneração permanente a partir da morte das próprias células; etc.). 

 

Assim como Morin, Boaventura nos ensina que é importante observar a 

necessidade de diálogo com outras formas de conhecimento. Entende-se que os momentos de 

interação professor-aluno surgem como oportunidades para observar os postulados e 

proposições das teses que esse autor indicou como características do paradigma emergente. 

1) Todo conhecimento científico-natural é científico-social: Com esta tese o autor 

defende que não tem mais sentido a polarização entre ciências naturais e sociais e que, além 

disso, não faz mais sentido separações como: natureza/cultura; observador/observado; 
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subjetivo/objetivo, entre outras. Desta forma, não há mais como separar e sim reunir, superar 

as visões dualísticas para ter uma compreensão mais completa da ‘realidade’, esta que nunca 

foi fragmentada, como meio para perceber as ‘contradições’ e riquezas da sociedade. Isto 

significa ver um problema não de forma isolada, mas relacionada ao seu contexto, ao fazer a 

conjunção entre observador e observado, ou seja, o contrário daquilo que é defendido pela 

ciência moderna. Com isto não há como estudar os fenômenos sociais como se fossem 

naturais, mas na medida do possível levar o que há no social para o natural, ao humanizar as 

ciências, cujo significado leva a uma “concepção humanística das ciências sociais enquanto 

agente catalisador da progressiva fusão das ciências naturais e ciências sociais que coloca a 

pessoa, enquanto autor e sujeito do mundo, no centro do conhecimento, mas, ao contrário das 

humanidades tradicionais, coloca o que hoje designamos por natureza no centro da pessoa. 

Não há natureza humana porque toda a natureza é humana”. (Santos, 1995, p 44. ). Ao 

defender que todo conhecimento também social, Boaventura introduz como elementos 

importantes em nossa aulas os conceitos de historicidade e processo, de liberdade e 

autodeterminação e até de consciência, tão necessários a todos os professores. 

2) Todo o conhecimento é local e total: Esta tese é uma visão ampla da ‘realidade’ ao 

mostrar que todas as ciências são indissociáveis. Além disso, o caminho não vai só para a 

especialização de conhecimentos. Este ponto de vista é o contrário da visão da ciência 

moderna que  avança pela especialização, ou seja, quanto mais restrito era meu objeto de 

investigação, maior seria meu conhecimento sobre ele. No paradigma da complexidade não 

basta que o conhecimento seja adquirido de forma local, ou seja, que sejam desenvovidas 

análises, descrições e estudos em geral sobre um objeto restrito ou em um único campo 

disciplinar, é preciso que haja um compartilhamento sobre a pluralidade de possibilidades de 

condições a serem “introjetadas” naquele objeto. Isso requer de todos nós professores um 

comportamento interdisciplinar e transdisciplinar. Deve-se evitar assim atitudes 

fragmentadoras do nosso objeto de estudo, no caso, a língua e o isolamento disciplinar tão 

presentes em nossas escolas. 

Essa tese dialoga com o princípio hologramático, que segundo Morin, significa que 

não apenas a parte está no todo, mas o todo está presente na parte. Um olhar ao mesmo tempo 

superador do reducionismo. Uma visão que só vê as partes, além de superar o holismo, o 

outro extremo que só vê o todo.  Na prática educativa está o sentimento para desenvolver 

estratégias que reconheçam não só o valor da especialização, como o olhar de totalidade. 
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Nesse sentido, o caminho está em ir do particular para o todo, e na sua volta, reunir e integrar, 

isto é, usar o pensamento complexo.  

 3) Todo o conhecimento é autoconhecimento: O paradigma moderno separou o 

sujeito e o objeto de investigação. O paradigma da complexidade entende que esses dois 

elemntos são inseparáveis,  isto é, os objetos de estudo são extensões dos sujeitos por outros 

meios, portanto, são caminhos para o autoconhecimento.  Essa tese é de extrema importância, 

pois anuala separação epistêmica que fazemos ao vê o aluno como um objeto, considerando 

apenas sua dimensão intelectual e desprezando  sua origem, sua cultura e seus valores. É 

preciso reconhecer no aluno o contexto em que está inserido, buscar uma proximidade como o 

mesmo, e assim, compreender isto como um autoconhecimento, como um guia para 

elaboração de nossas aulas. 

        4)   Todo o conhecimento científico visa constituir-se em senso comum: O 

paradigma moderno sempre considerou o senso comum como superficial, ilusório e falso, 

por esse motivo sempre o repugnou. O paradima da complexidade resgata o valor presente 

no senso comum buscando uma maior aproximação entre o conhecimento científico e o 

senso comum, pois nas palavras de Boaventura  “não basta criar um novo conhecimento, é 

preciso que alguém se reconheça nele. De nada valerá inventar alternativas de realização 

pessoal e coletiva, se elas não são apropriáveis por aqueles a quem se destina”.  

Os princípios de Morin e as teses de Boaventura embasam o pensamento complexo e 

devem ser tomados como pressupostos teórico e metodológico para pesquisa sobre o 

conhecimento da língua portuguesa, que consiste num ir e vir incessante entre certezas e 

incertezas, entre o local e global, entre o separável e o inseparável. Trata-se de repor as 

partes na totalidade, de articular os princípios de ordem e de desordem, de separação e de 

união, de autonomia e de dependência, em dialógica (complementares, concorrentes e 

antagônicos) no universo. 

Logo, a postura do professor de “português” deve ser o de estabelecer as relações 

possíveis entre as teorias, princípios e práticas, vistos na escola como conteúdos escolares, de 

forma que se consolide um novo paradigma para as aulas de língua portuguesa: o da 

complexidade. 
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2. O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA E A CONSTRUÇÃO DE UMA 

SOCIEDADE COMPLEXA 

 

 Desde as últimas décadas do século XX, o ensino da língua portuguesa tem sido alvo 

de muitas discussões por parte de vários estudiosos da área. Desse debate incessante sobre as 

aulas de português, chegou-se à conclusão de que o paradigma moderno (newtoniano-

cartesiano) que caracterizou a sociedade e a ciência no século XIX e grande parte do século 

XX e que, por conseguinte, influenciou a escola em todos seus níveis de ensino, não dá mais 

conta de explicar a complexificação da sociedade atual, em que a grande velocidade e o 

impressionante volume de informações produzidas e a facilidade ao seu acesso, tornam esse 

modelo de paradigma obsoleto. 

Apesar dessa constatação, a prática da maioria dos professores de língua portuguesa 

demonstra a predominância do paradigma moderno em suas aulas. Esse paradigma propõe a 

fragmentação do todo e por conseqüência as escolas repartiram o conhecimento em áreas, as 

áreas em cursos, os cursos em disciplinas, as disciplinas em especialidades. A fragmentação é 

tão incisiva que leva os professores a realizarem um trabalho docente completamente isolado 

em sala de aula. Assim, é comum presenciarmos nas aulas de língua uma busca incessante 

pela reprodução do conhecimento, em que o professor de “português” caracterizado por toda 

essa fragmentação, organiza suas aulas em uma série de ações (exercícios) mecânicas, 

cabendo aos alunos o papel de espectadores passivos que devem assimilar, memorizar e 

reproduzir os conteúdos propostos em tais ações. 

Em nossas instituições escolares no dia-a-dia das aulas de língua portuguesa, 

salvaguardadas algumas exceções, estão ainda fundamentadas pelo paradigma cartesiano, isto 

é, a fragmentação, a linearidade, a descontextualização dos conteúdos e conceitos escolares, 

os quais são apresentados aos alunos sem ligação com a realidade vivida, sem perspectivas 
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pessoais e sociais e, sobretudo, sem um mínimo de questionamento prévio, esses saberes são 

jogados na vida dos estudantes. 

Cada vez mais, faz-se necessário a introdução nos meios educacionais das vivências e 

opiniões que os estudantes trazem para a sala de aula, ou seja, os conhecimentos provenientes 

do “senso comum” (doravante denominados conhecimentos prévios) ou da sua realidade 

social, sejam empregados para a compreensão dos conceitos científicos, e por extensão, na 

elaboração e seleção dos conteúdos das aulas de língua portuguesa.  

Nesse sentido, é preciso repensar o processo de ensino-aprendizagem tradicional de 

língua portuguesa, por meio de desenvolvimento das características da sociedade complexa 

definida por Edgar Morin e Boaventura Santos Souza, pois acredita-se que os conteúdos, ou 

melhor, o próprio ensino da língua portuguesa não têm sentido real se não forem 

compreendidos na complexidade de nossa sociedade. 

Esses dois autores ao formularem a Teoria da Complexidade sugerem a 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade como estratégias cognitivas para analisar e 

compreender a realidade do mundo. Acredita-se que essa deva ser também a preocupação de 

todos os educadores que lecionam a língua portuguesa em função do que está se ensinando 

para os alunos e o que eles estão aprendendo. 

O conceito de complexidade é definido pelos autores com “aquilo que está tecido 

junto, aquilo que está ligado”, ou seja, são as interações que caracterizam os fenômenos bio-

físico-culturais, mas que também têm suas incertezas, pois nada é absoluto na ciência. 

Segundo Morin (2000, p. 59) “conhecer e pensar não é chegar a uma verdade absolutamente 

certa, mas dialogar com a incerteza”. Considera-se, então, que o conhecimento não é algo 

fechado e pleno, mas aberto e recorrente, uma vez que a própria sociedade em si este em 

constante evolução e, portanto, as aulas de “português” não devem ser algo absoluto, fechado. 

Elas precisam dessa constante renovação de conhecimento de que tanto falam Morin e 
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Boaventura. A compreensão da sociedade complexa possibilita visualizar a simplicidade 

(disjunção e redução) como “um paradigma que põe ordem no universo e expulsa dele a 

desordem (...) vê que o uno, quer o múltiplo, mas não pode vê que o Uno pode ser ao mesmo 

tempo Múltiplo”. (MORIN, 1990, p. 86) 

No ensino atual da língua portuguesa há uma tendência em querer separar as estruturas 

e as idéias para poder estudá-las, isto é, tira-se o objeto de seu contexto para poder refletir 

sobre ele. Reduz-se tudo que é da língua, por exemplo, divide-se a língua em pedaços: sujeito, 

predicado, estudo de orações, estudos de verbos, pronomes, preposições, enfim várias partes 

de um todo que nem se quer é citado nas aulas. Desconecta-se aquilo que é junto, isto é, 

analisam-se as partes separadamente, em vez de considerá-las no seu conjunto e na sua 

relação entre parte-todo. Parece que o professor tem muita dificuldade de sair de um mundo 

considerado estável, ordenado, em que tudo está baseado na relação causa e efeito, ou seja, na 

lineariedade, na objetividade, na manipulação e previsibilidade tão presentes no paradigma 

cartesiano e que, engessa, até hoje o ensino da língua portuguesa nas escolas. 

É urgente, pois, pensar o ensino da língua portuguesa diante do paradigma emergente 

da complexidade. Não é tarefa fácil, é claro, pensar a complexidade para quem vive há 

décadas a simplicidade e hiperespecialização. É preciso estudar “o objeto em contexto”, 

sabermos que todas essas partes da nossa língua, que insistimos em fragmentar em nossas 

aulas, fazem parte de um todo que é a língua(gem). Conforme nos ensina Morin (2000, p. 14): 

A inteligência que só sabe separar fragmenta o complexo do mundo em 
pedaços separados, fraciona os problemas, unidimensionaliza o 
multidimensional. Atrofia as possibilidades de compreensão e de reflexão, 
eliminando assim as oportunidades de um julgamento corretivo ou uma 
visão a longo prazo. 
 

Na nossa língua tudo se comunica com tudo, é o todo que realiza a relação das partes 

entre elas enquanto partes, de forma que, fora do todo não há partes. Por isso, estudar os 

conteúdos de nossa língua separadamente, como se faz na maioria das aulas de “português” é 

uma visão reducionista que não nos permite ver a ligação existente entre os conteúdos e o 
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todo e nem correlação entre os outros campos do saber e principalmente com a constituição de 

uma sociedade complexa. Segundo Morin (Ibidem) na escola primária nos ensinam a isolar os 

objetos (de seu ambiente), a separar as disciplinas, em vez de reconhecer suas correlações, a 

dissociar os problemas, em vez de reunir e integrar. Obriga-nos a reduzir o recompor; a 

eliminar tudo complexo ao simples, isto é, a separar o que está ligado; a decompor, e não a 

recompor; a eliminação tudo que causa desordens ou contradições em nosso entendimento. 

O pensar complexo significa compreender cientificamente a interdependência e 

interconexão entre todos os fenômenos físicos, naturais e sociais. O pensamento complexo 

procura superar uma visão linear, reducionista e disjuntiva do conhecimento, do processo de 

(re)construção dos saberes científicos. O verdadeiro problema da reforma do pensamento, 

como diz Morin , é que se aprendeu a separar, mas é preciso (re)aprender a (re)ligar, 

estabelecer  uma conexão completa que faça um círculo completo. 

É dentro desse espaço multifocal que as aulas de língua portuguesa devem ser 

inseridas, através da reorganização do saber, ou seja, juntar aquilo que o paradigma moderno 

se esforçou para separar: o ser humano, a natureza, o cosmo e a realidade. É da tessitura 

desses quatro elementos que se pode contribuir para a construção da complexidade da 

sociedade contemporânea e, por conseqüência, de um ser humano com preocupações não 

apenas locais, mas, sobretudo, planetárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

10 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Rio de 

Janeiro, Bertrand Brasil, 2000. 

_________. Introdução ao pensamento complexo. 2 ed. Paris: Instituto Piaget 1990. 

_________. Ciência com consciência. 7 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 

_________. Complexidade e ética da solidariedade. In: In: Gustavo de Castro, Edgar de 

Assis Carvalho e Maria da Conceição Almeida (orgs).Ensaios de Complexidades. Natal: 

EDFURN, 1997. 

_________. Saberes globais e saberes locais: o olhar transdisciplinar. Rio de Janeiro: 

Garamond, 2000. 

PENA-VEJA, Alfredo, ALMEIDA, Cleide R.S. e PETRAGLIA, Izabel (orgs.). Edgar 

Morin: ética, cultura e educação. São Paulo, Cortez, 2001. 

SANTOS, Boaventura de S. Um discurso sobre as ciências. 7 ed. Coimbra: Edições 

Afrontamento. 1995. 

_________. Globalização e as ciências sociais. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

  

 

                                                 
i Graduado em Letras – Português/Francês (UFS); mestrando em Letras (UFS); filiado ao Grupo de Pesquisa 
“Estudos da Linguagem e Ensino”. 


