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Resumo 
No cenário atual das discussões sobre o desenvolvimento de professores de línguas adicionais emerge
o papel  do  professor  complexo (Borges;  Silva,  2019),  sinalizando uma integração de modelos  de
formação de professores e papéis já atribuídos ao docente na compreensão do sistema de ensino como
um sistema adaptativo complexo (SAC).  Estudos pioneiros  na teoria  da complexidade,  com o de
Larsen-Freeman e Cameron (2018), já enfatizam o papel do professor como dinamizador do processo
de aquisição de segunda língua. Nessa linha, a abordagem complexa de ensino e de aprendizagem de
línguas (ACEAL) (Borges; Paiva, 2011; Borges, 2015) toma o professor dinamizador como central,
bem como outros  agentes  importantes  como o  planejamento semiótico-ecológico (PSE).  Todavia,
estudos ainda precisam ser feitos no âmbito de reflexões sobre estratégias para a emergência e o
alinhamento destes dois elementos em sala de aula, deixando fluir a ACEAL em ação. Neste trabalho,
visamos apresentar  e discutir as potencialidades do  plano de aula para unir,  no sistema ensino, o
professor complexo, dinamizador da ACEAL, e o PSE.
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Introdução

No cenário de aquisição de linguagem adicional sempre houve uma discussão sobre a

forma  “certa”  ou  “melhor”  de  tornar  o  ensino  significativo  e  eficaz  para  promover  a

aprendizagem  dos  alunos.  No  que  diz  respeito  às  melhorias,  nesse  sentido,  importantes

pesquisadores teorizaram e criaram vários e diferentes métodos e abordagens de ensino de
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língua (sistematizando os planejamentos correspondentes para cada um deles) ao longo das

últimas décadas.

 No entanto, em nossa compreensão, discussões integrando os principais aspectos e

elementos do sistema ensino, como o plano de aula, por exemplo, merece mais atenção. A

esse respeito, uma reflexão cuidadosa no sentido de compreender qual é o real papel do plano

de  aula,  seja  ele  tácito  ou  físico,  na  dinâmica  da  sala  de  aula  e  do  processo  ensino-

aprendizagem  (desencadeado  pela  concepção  dos  conteúdos  programáticos),  torna-se  um

importante tema de investigação – o objetivo principal deste estudo.

Inserida no campo da Linguística Aplicada, esta pesquisa fundamenta-se na Teoria da

Complexidade (TC) (Larsen-Freeman; Cameron, 2008) e na Abordagem Complexa de Ensino

e de Aprendizagem de Línguas (ACEAL) (Borges; Paiva, 2011; Borges, 2015). Pretende-se

demonstrar como o dinamismo do professor complexo em ação – um dos nove elementos

basilares da ACEAL, juntamente com o Planejamento Semiótico-Ecológico (PSE) (Borges,

2014)  –,  que  emerge  por  meio  do  plano  de  aula,  é  importante  agente  para  promover  a

transformação  nos  processos  de  design de  planejamentos,  como também um componente

essencial que pode causar perturbações e gerar mudanças substanciais no sistema curricular

(muitas vezes visto como um sistema inerte). 

Professor complexo

Com o advento  do  paradigma da  complexidade  na  Linguística  Aplicada  – trazido

pelos trabalhos de Larsen-Freeman (1997) e Larsen-Freeman e Cameron (2008) – passou-se a

entender  o  desenvolvimento  do  professor  também  como  um  sistema  complexo/caótico

(Borges,  2014a;  Borges;  Silva,  2019).  A  flexibilidade  e  o  enfoque  do  PSE  estão  na

coadaptação do professor e do(s) aluno(s) que emerge nas atividades de sala de aula em ação. 

Essa teoria complexa usa os conceitos clássicos de linguagem, bem como a noção de

linguagem como um sistema adaptativo complexo (SAC) como condições iniciais na prática

de ensino de línguas. O professor complexo está sintonizado com a compreensão de si mesmo

e de cada um de seus alunos como SACs e está pronto para usar essa compreensão para

favorecer a interconexão dos sistemas ensino e aprendizagem.

Como  Larsen-Freeman  (2012b)  já  enfatizou  em  1987:  “Não  é  incomum  que  os

professores de hoje pratiquem um ecletismo de princípios, combinando técnicas e princípios

de vários métodos de uma maneira cuidadosamente fundamentada” (p. 34). Da mesma forma

podemos dizer que a teoria da complexidade se baseia no ecletismo, sendo esse representado

por uma gama eclética de suposições científicas (um complexo de teorias) para entender o

comportamento e/ou a emergência de um sistema dinâmico e caótico. Por isso destacamos
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quando Larsen-Freeman (2012a: 25) aponta que mesmo em uma fase pós-metodológica como

a que estamos  (Kumaravadivelu,  2001,  2006),  “os  professores  precisam conhecimento  de

vários métodos[abordagens]”, pensando em métodos/abordagens como “conjuntos coerentes

de links de pensamento em ação disponíveis para os professores interagirem e aprenderem”;

assim  como  é  importante  também  “que  os  professores  tenham  seu  próprio  senso  de

plausibilidade (...) sua própria compreensão de por que fazem o que fazem” (p. 25). Nesse

sentido a plausibilidade, segundo enfatizam Borges e Silva (2019), pode ser uma potencial

habilidade  que  pode  ajudar  o  professor  a  conectar  e  dinamizar  os  sistemas  de  ensino  e

aprendizagem na sala de aula em ação. 

Assim sendo, o professor complexo (Borges; Silva, 2019) é aquele que interage de

forma  consciente  com  todos  os  papeis  a  ele/ela  já  atribuído  (intelectual-transformador,

pesquisador-reflexivo,  conselheiro,  tomador  de  decisões,  aprendiz,  técnico  etc.),  é  um

intermitente  questionador  dos  problemas  e  das  soluções  na  coadaptarão  ente  os  sistemas

ensino e aprendizagem (e sub/supra sistemas aninhados) em sua (re)ações docentes, capaz de

transformar sua forma de pensar, investigar, se relacionar e adotar novas perspectivas. Cabe a

ele/ela teorização e prática de caráter reflexivo e crítico; bem como identificar necessidades

(intuindo e convertendo tudo em subsídios para o ensino e a aprendizagem); estar atento aos

processos auto organizadores dos alunos e ao seu próprio; ter discernimento e atitude diante

dos problemas;  ter  percepção do momento  adequado para mudanças;  enfrentar  desafios  e

atualizar-se  teórico-metodologicamente  sem  desprezar  a  importância  do  que  já  foi

desenvolvido no campo do ensino além de pensar  e  propor novas  estratégias  que vão ao

encontro dos princípios da teoria da complexidade.

Entender o professor como dinamizador do sistema ensino e aprendizagem dentro da

ACEAL, sendo um elemento de seus elementos, significa dizer que, segundo Borges (2011), a

ACEAL ampara  o senso de  plausibilidade  do professor  (Prabhu,  1987),  servindo esse de

orientação para ações  dentro de sala  de aula,  e  também proporcionando sustentação  para

essas. O que “leva” à dinamicidade do professor é o fato de que esse encontra em sala uma

“rede de interações dinâmica e não-linearmente estabelecida” (Borges, 2011, p. 351), o que

constitui então o SAC sala de aula, necessitando da dinamização do professor. 

No prisma da ACEAL, conforme Borges e Paiva (2011), o professor passa a construir

de  forma  consciente  sua  metodologia,  baseando-se  em seu  contexto  de  atuação,  em seu

conhecimento e em sua intuição profissional pedagógica, sendo esses elementos constitutivos

do professor complexo (Borges; Silva, 2019); e, da mesma forma, o aluno desenvolve o papel

de atuante de mediador de seu próprio aprendizado; pois professor e aluno (dois integrantes

do processo) são percebidos, pela ACEAL, como SAC e ambos os sistemas encontram-se em
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constante  processo de desenvolvimento,  mudança  e  coadaptação  (Borges;  Paiva,  2011,  p.

354).

Planejamento semiótico-ecológico

O  Planejamento  Semiótico-Ecológico  (PSE)  de  ensino  de  língua  também  é  um

elemento da ACEAL, tendo sido sistematizado por Borges (2014) para ser o planejamento

inerente a ACEAL (Borges; Paiva, 2011). 

Para  possibilitar  uma melhor  compreensão  das  bases  teóricas  desse  planejamento,

Borges (2014) afirma que o PSE é  semiótico por estar fundamentado em uma concepção de

linguagem como “sistema semiótico complexo, tendo vários níveis ou estratos”  (Halliday,

2004, p. 24); isso porque o ensino de língua, para Halliday (2004), deve fazer uso e integrar

diversos elementos da língua como a morfologia, a sintaxe, a fonologia, a gramática e até

mesmo a ortografia, considerando, por esse motivo, que nada pode ser deixado a margem.

Borges (2014) afirma ainda que o PSE se caracteriza semiótico por compreender “processos

bio-cognitivos, sócio-históricos e políticos-culturais”; isso é, vai além do domínio individual,

passando pelos domínios social, físico, fisiológico e psíquico (Saussure, 1995 [1916],  apud

Borges, 2014, p. 51). 

A união dos elementos professor complexo e PSE está em consonância com o que

afirma  Van  Lier  (2004)  ao  considerar  que  dentro  dos  novos  contextos  de  ensino  e  de

aprendizagem de língua adicional, noções cruciais de princípios, estratégias e ações de ensino

de línguas devem ser geradas e implementadas “no sentido de que os significados dependem

não apenas de recursos linguísticos, mas também de todos os outros significados dos tipos

físico, social e simbólico” (p. 80). 

O PSE, conforme Borges (2014), é também ecológico,  pois configura-se um sistema

ecológico (perceptivo, emergente e baseado em ação) – como discutido em Van Lier (2000, p.

251),  para  quem  a  terminologia  ecologia  refere-se  “a  totalidade  de  interconexão  de  um

organismo com todos os outros organismos com que ele entra em contato”. O que no contexto

da educação linguística,  significa dizer  que o ensino ecológico “pode unir um número de

visões  bem estabelecidas  sobre a  aprendizagem da linguagem,  especialmente  quando está

ancorada em uma visão de mundo ecológica” (p. 245). Isso acontece porque nessa perspectiva

acontece  muitas  vezes  a  integração  de  teorias  “historicamente  incompatíveis  como,  por

exemplo, o nativismo, o behaviorismo e o interacionismo” (p. 51), normalmente vistas como

partes integrantes de um tipo específico de planejamento. 

O PSE, como já sinalizado anteriormente, é, segundo Borges e Paiva (2011) e Borges

(2014), um dos componentes da ACEAL, uma vez que ele, de acordo com Borges (2014, p.
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50) “emerge das interações (professor-alunos), em contexto de ação, em sala de aula, e das

possibilidades percebidas para o desenvolvimento da língua a ser ensinada e adquirida”. A

autora ainda afirma que esse tipo de planejamento é concebido, por ela, como

Um sistema adaptativo complexo (SAC),  cujas  características  são:  dinamicidade,
não-linearidade, auto-organizável, emergência, é vivo e aberto aos estímulos de seu
ambiente imediato e à interação com outros sistemas complexos (professor, aluno,
sala de aula, livro didático, currículo e/ou documentos oficiais, escola, etc.) com o
qual tem contato, daí também ser coadaptável (p. 50). 

No entanto, para que seja possível começar qualquer trabalho em sala de aula, a autora

deixa claro que o professor sempre irá precisar partir  de um ponto, que são as condições

iniciais  previamente  estabelecidos  pelo  PSE,  pois  só  assim  conseguirá  começar  a

movimentação do SAC PSE enquanto planejamento em sala de aula. Uma vez que, conforme

a autora, não é possível o professor complexo elaborar o PSE antecipadamente pois, enquanto

elemento de um SAC, ele apenas emerge em ação. Para isso, Borges (2014) afirma que o

professor complexo deve verificar “previamente as necessidades de seus alunos, bem como o

conteúdo e objetivos que precisa cobrir/atingir” (p. 50). A partir disso, segundo a autora, o

professor complexo, poderá então escolher os procedimentos que serão executados em cada

uma de suas aulas, levando sempre em conta:

A emergência de novas e diferentes condições iniciais das previstas inicialmente,
que darão vida, dinamicidade e farão evoluir o planejamento dentro de um sistema
de rede, não linear,  coadaptável  (professor-alunos) que tende a seguir a natureza
auto-organizacional e dinâmica dos sistemas adaptativos complexos (p. 50).

Borges (2010) sinaliza que o PSE – oferece a oportunidade de uma abertura para que

as escolhas de professores (complexos) e alunos (em sala de aula) sejam consideradas, o que

acaba contribuindo para a proposição de estratégias testando-as na prática; fato esse que eleva

esse planejamento,  na concepção da autora, a um SAC, fortalecendo as escolhas feitas no

decorrer da materialização de um PSE, nos moldes propostos por ela em seus estudos.

Plano de Aula

Outro ponto de nossa pesquisa  que é  importante  levantar  é  que os  professores  de

línguas,  que se reconhecem complexos ou não,  podem se perguntar  por que deveriam se

incomodar em escrever planos de aula para cada lição, ou fazer alterações expressas em seus

planejamentos, e qual o papel destas ferramentas na atuação do professor no curso de um

período letivo.

Sabe-se que alguns professores escrevem planos de aula  diários elaborados; outros

fazem o  plano  de  aula  apenas  dentro  de  suas  cabeças  (plano  de  aula  tácito,  Richards  e

Renandya,  2000).  Professores  em formação  inicial  em alguns  casos  dizem que escrevem

planos  de  aula  diários  apenas  porque  um supervisor,  professor  regente  ou  administrador
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escolar exige que o façam, sem entender ao certo porque estão fazendo. Mas, na maioria dos

casos,  os  planos  de  aula  são  vistos  como  especialmente  importantes,  sobretudo  para

professores  de  formação  inicial,  tanto  para  que  esses  possam aprender  como organizar  e

estruturar uma aula, quanto para entender o valor desta ferramenta, iniciando um processo que

um dia passará a ser algo tão trivial e automático que pode deixar de ter materialidade, já que

depois de se formarem, muitos professores desistem de escrever planos de aula. 

No entanto, poucos professores entram em uma sala de aula sem algum tipo de plano.

Os planos de aula são registros sistemáticos dos pensamentos de um professor sobre o que

será  abordado  durante  a  aula.  Richards  (1998)  sugere  que  os  planos  de  aula  ajudam  o

professor a pensar sobre a lição com antecedência para "resolver problemas e dificuldades,

para fornecer estrutura para uma aula, para fornecer um "mapa" para o professor seguir e para

fornecer um registro do que foi ensinado” (p. 103). Um plano de aula pode também ajudar o

professor a pensar sobre o conteúdo, materiais, sequenciamento, tempo, e atividades, assim

como é um registro do que foi ensinado e pode ajudar um substituto a assumir sem problemas

uma classe quando o professor não poderá comparecer (Purgason, 1991).

Existem também razões internas e externas para planejar aulas (McCutcheon, 1980).

Os professores planejam por motivos internos para se sentirem mais confiantes, para aprender

o assunto importante melhor, para permitir que as aulas funcionem com mais tranquilidade e

para  antecipar  problemas  antes  que  eles  aconteçam.  Os  professores  planejam  por  razões

externas, a fim de satisfazer as expectativas do diretor ou supervisor e orientar um professor

substituto caso a classe precise de um. 

O  planejamento  diário  das  aulas  também  beneficia  os  alunos,  pois  leva  em

consideração  as  diferentes  origens,  interesses,  estilos  de  aprendizagem  e  habilidades  dos

alunos em uma classe.

Todos esses fatores que caracterizam o plano de aula, nos levaram a acreditar em seu

papel  de  ferramenta  que  auxilia  o  trabalho  do  professor  complexo  deixando  explicito  o

processo dinâmico que existe em sala de aula, uma vez que sem ele o professor complexo

certamente  teria  mais  dificuldade  em perceber  o dinamismo e as  emergências  do sistema

alunos em sala de aula, pois não teria uma importante ferramenta para lançar mão para fazer a

análise retrospectiva e a reflexão sobre sua prática, e por conseguinte poderia não conseguir

ter dificuldade em dinamizar tanto seu planejamento quando suas práticas. Dizemos isso por

considerarmos que as pequenas mudanças, desvio de rotas, demandas ou emergências que

acontecem momentaneamente em sala de aula afetam muito mais e muito mais rapidamente

ficam muito mais evidentes no plano de aula do que no planejamento.
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Durante todo este processo de pesquisa que realizamos até aqui, pudemos perceber

que o professor complexo ao modificar seu plano de aula seja instantaneamente ou de forma

mais trabalhada e longa com a refacção parcial ou total de seu(s) plano(s) para uma (ou mais)

aula(s), está dando dinamicidade ao sistema de ensino sendo sensível as demandas do sistema

aprendizado. Por isso, acreditamos que os elementos Professor Complexo e PSE da ACEAL

precisam lançar mão da ferramenta plano de aula para que sua dinamicidade possa acontecer

mais e melhor, dando vazão as emergências para o qual se propõe a ser sensível, fazendo

escolhas mais claras e acertadas ao usar seu senso de plausibilidade e, por fim, promovendo as

mudas no PSE que se fazem necessárias ao longo do período letivo.   

Considerações finais 

Com base em tudo que já foi dito nas seções anteriores, nossa compreensão, apontou

para  a  necessidade  de  discussões  mais  profundadas  integrando  os  principais  aspectos  e

elementos do sistema de ensino, como o plano de aula, por exemplo, pois este, ao demonstrar

sua potencialidade como ferramenta facilitadora dos processos de dinamização dos sistemas

em  coadaptação,  merece  mais  atenção,  já  que  até  o  presente  momento  ainda  não  foi

suficientemente pesquisado dentro da Complexidade. 

A esse respeito, uma reflexão cuidadosa no sentido de compreender qual é o real papel

do plano de aula, seja ele tácito ou físico, na dinâmica da sala de aula e do processo ensino-

aprendizagem  (desencadeado  pela  concepção  dos  conteúdos  programáticos),  fez-se

fundamental e trouxe-nos indícios importantes sobre suas potencialidades como elemento de

ligação e promoção da dinamicidade por parte do professor complexo ao lançar mão desta

ferramenta. 

Inserida no campo da Linguística Aplicada, esta pesquisa fundamentou-se na Teoria

da Complexidade  (TC) (Larsen-Freeman;  Cameron,  2008) e  na Abordagem Complexa  de

Ensino  e  de  Aprendizagem  de  Línguas  (ACEAL)  (Borges;  Paiva,  2011;  Borges,  2015).

Pretendeu demonstrar como o dinamismo do professor complexo em ação – um dos nove

elementos basilares da ACEAL, juntamente com o Planejamento Semiótico-Ecológico (PSE)

(Borges,  2014)  –,  que  emerge  por  meio  do  plano  de  aula,  é  um importante  agente  para

promover  a  transformação  nos  processos  de  design de  planejamentos,  como também um

componente essencial que pode causar perturbações e gerar mudanças substanciais no sistema

curricular  (muitas  vezes  visto como um sistema inerte).  Sendo assim,  fica demonstrada a

necessidade de dar continuidade nas pesquisas neste âmbito, tanto por seu poder revelador

quanto  por  seu  poder  transformador,  seja  no  campo  da  educação  básica,  quanto  no  de

formação de professores.
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