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RESUMO: Levando em consideração que as experiências do sujeito podem influenciar em
suas escolhas profissionais e, por conseguinte, que o percurso do ser professor começa antes
do seu ingresso na universidade, este artigo propõe uma reflexão em relação a formação
inicial de professores de Língua Estrangeira alinhada a uma análise do ser professor para
compreender como a identidade docente se estabelece a partir de suas experiências de vida.
Desta forma, objetivou-se compreender, à luz da Teoria da Complexidade (TC), como as
experiências emergem nas Narrativas Digitais como implicações na escolha docente e na
constituição do ser professor. Metodologicamente, optou-se pela pesquisa qualitativa, com a
análise categorial de Narrativas Digitais com enfoque no conteúdo. Cada professor em
formação inicial, participante dessa pesquisa, compõe um Sistema Complexo, segundo a TC.
Foram analisadas quatro categorias: lembranças escolares, questões afetivas, prática com a
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língua da formação e objetivo de viajar para um país em que se fala a língua em formação.
Seis participantes produziram uma Narrativa Digital tentando elucidar como possíveis fatos
de suas vidas podem ter influenciado na escolha profissional, utilizando a ferramenta
Powtoon. A partir da análise das narrativas, constatou-se que a afetividade, as experiências
escolares, de aprendizagem de línguas e os planos de viajar para outro país foram fatores
determinantes para a escolha da profissão, mostrando-se, assim, o somatório do pessoal e
do profissional como um sistema interdependente na construção do ser professor de línguas
estrangeiras.
Palavras-chave: Formação de Professores. Narrativas Digitais. Teoria da Complexidade.
Identidade Docente. Língua Estrangeira.

ABSTRACT: Considering that the subject's experiences may influence his or her professional
choices and, therefore, that the being a teacher constitution begins before entering university,
this article is a reflection on the foreign language teachers' initial training linked to an analysis
of being a teacher to understand how teacher identity is constituted from their life experiences.
Thus, the objective was to understand, from the Complexity Theory (CT) perspective, how
experiences emerge in Digital Narratives as implications for the choice to be a teacher and the
constitution of being a teacher. Methodologically, it was opted for the qualitative research, with
the categorical analysis of Digital Narratives focusing on content. Each teacher in initial
training, participating in this research, constitutes a Complex System, according to the CT.
Four categories were analyzed: school memories, affective issues, practice with the language
of formation and the purpose of traveling to a country where the studied language is spoken.
Six participants produced a Digital Narrative trying to elucidate how possible facts of their lives
may have influenced their career choice using the Powtoon tool. From the narratives analysis,
it was found that affectivity, school experiences, language learning and plans to travel to
another country were determining factors for choosing the profession, thus showing the sum
of personal and professional as an interdependent system in the constitution of being a foreign
language teacher.
Keywords: Teacher training. Digital Narratives. Complexity theory. Being a teacher. Foreign
language.

Considerações Iniciais
A constituição do ser professor se inicia muito antes de sua formação na
universidade, desde as vivências da infância e da adolescência. Processo esse que
nasce e nunca termina, uma busca constante no lapidar do ser professor, onde o
sujeito passa por uma transformação que se inicia ao optar pelo caminho do ensinar
e do aprender. Para tanto, refletir sobre o porquê dessa escolha profissional pode
trazer um retrato a respeito da busca enfrentada pelo professor em formação inicial,
visto que muitas serão suas dúvidas, frustrações, medos, mitos, ou ainda,
idealizações e expectativas.
Diante desse cenário, objetiva-se, para o presente estudo, compreender, à luz
da Teoria da Complexidade, como as experiências passadas emergem nas Narrativas
Digitais como implicações na escolha docente e na construção do ser professor.
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Para o desenvolvimento desse estudo, metodologicamente, optou-se pela
pesquisa qualitativa, com a análise categorial de Narrativas Digitais com enfoque no
conteúdo. Cada professor em formação inicial, participante dessa pesquisa, compõe
um Sistema Complexo3, que será analisado a partir de suas produções. Para tanto foi
solicitado aos alunos de uma disciplina do quarto semestre do curso de Letras Línguas Estrangeiras de uma universidade pública - a elaboração de uma Narrativa
Digital onde fossem relatados eventos da sua vida e experiências que lhe parecessem
ter implicações nas suas escolhas e formação acadêmica4. Para a realização dessa
tarefa foi indicado que utilizassem o Powtoon 5 ou qualquer outra ferramenta
tecnológica similar que conhecessem. A escolha por uma narrativa na modalidade
digital deu-se pela liberdade que a tecnologia de comunicação digital oferece e
também por oferecer aos profissionais em formação a oportunidade de explorar novos
meios de produções textuais mediados por recursos tecnológicos. Além disso, a
disciplina na qual este estudo foi aplicado é voltada para a formação de professores
em Língua Estrangeira (LE) e contém um módulo semipresencial, dedicado à
exploração de metodologias de aprendizagem mediadas por tecnologias.
O presente trabalho começa com reflexões acerca da formação inicial de
professores de LE, com a intenção de melhor compreender a construção da
identidade docente. Na sequência, a Teoria da Complexidade, que embasa este
estudo, é apresentada. Posteriormente, é delineada uma discussão a fim de
conceituar narrativas pessoais como prática pedagógica e método de coleta de dados
da presente pesquisa. Por fim, conduz-se à análise, sob o viés da Teoria da
Complexidade, das narrativas criadas pelos professores de LE em formação inicial.

3

A Teoria da Complexidade estuda o comportamento de Sistemas Complexos, os quais são sistemas
que possuem diversos componentes, são conectados, estão em constante interação e, assim, em
mudança e adaptação.
4 O número do protocolo referente ao projeto aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo
Seres Humanos é 44533315.7.0000.5347.
5 Powtoon é uma ferramenta de apresentação digital para criação e construção diversificada que
permite o uso para qualquer conteúdo de forma criativa.
Endereço: https://www.powtoon.com
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Professores em Formação Inicial: reflexões e ações do ser professor
O tema deste estudo, formação de professores e sua constituição a partir de
experiências passadas, resgata o processo de formação profissional com base em
vivências pessoais. Assim, para se compreender essa dinâmica elencou-se a Teoria
da Complexidade, por possibilitar entender cada sujeito como um Sistema Complexo
em constante adaptação, o que ocorre diante da formação do ser docente. Uma vez
que a própria escolha de ser professor dá-se em uma busca contínua para a formação
e aprimoramento, onde se faz presente a estruturação de uma identidade profissional,
a qual exige conhecimentos, experiência e prática educacional, a formação inicial é
apenas o primeiro degrau.
Para tanto, a formação inicial de professores requer uma base em práticas
pedagógicas e constante busca, sendo criativo, inventivo, crítico-reflexivo e com
conhecimentos atuais da área, mas deve-se considerar que esta formação não ocorre
com acúmulo de conhecimento, ou ainda, de forma linear. Assim, ao relacionar a
Teoria da Complexidade (LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 2008) com a formação
docente, compreende-se que o aprender não se dará numa sequência contínua, ou
seja, a não linearidade resulta da dinâmica das interações ocorridas ao longo das
experiências vividas por cada professor.
De acordo com Nóvoa (1992), num processo de reflexão que o professor faz
em relação à sua própria ação e sobre a reconstrução permanente dos processos
identitários, os procedimentos de formação são elaborados por meio da trajetória de
vida e dos percursos educacionais que cada ser professor percorre na condução de
sua formação inicial e continuada. Assim, a formação inicial de professores de LE
assume uma difícil tarefa - a de buscar uma identidade na sua ação como ser
professor para atuar em diversos contextos pedagógicos.
Nóvoa (1992) explica que é impossível separar o eu profissional do eu
pessoal. A ação pedagógica do professor é refletida pelas suas vivências, saberes,
valores e ética que o constituem em sua existência humana, o que se faz presente
desde o ato da escolha profissional. Nessa perspectiva, o ser professor se estabelece
por meio da cultura que faz parte de sua língua materna e da LE aprendida para sua
formação em futura ação docente. Dessa forma, o ensino de uma língua está
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carregado de uma cultura em que o profissional imergiu e através desse processo de
imersão uma nova adaptação do ser professor ocorrerá.
Corroborando com essa reflexão a concepção vygotskiana (1998) mostra que
a linguagem é significativa, a partir da ação conjunta e na relevância da cultura para
o processo de aprendizagem. Assim, o sujeito se constrói na relação social, a partir
dos processos sociais, e considera que esses somente podem ser compreendidos
através da mediação de instrumentos e signos. Segundo Larsen-Freeman e Cameron
(2008), quando se considera a aprendizagem e a interação, a teoria sociocultural de
Vygotsky (1998) pode ser útil como parte de uma estrutura teórica de complexidade
que apaga a fronteira entre o aprendizado de língua e seu uso.
O professor em seu processo de construção identitária é um Sistema
Complexo que está sempre em interação com os demais sistemas, provocando
mudanças, adaptações, reorganizações. O ambiente sociocultural interfere nos
sistemas, logo, no processo de aprendizado de uma língua, as interações sociais e
todas as experiências que esse sistema vive influenciarão no seu ser professor.
A Teoria da Complexidade: professores como sistemas complexos
A Teoria da Complexidade (TC) se preocupa com o comportamento dos
Sistemas Complexos, o que oferece outras maneiras para refletir e ver os fenômenos
da Linguística Aplicada, transformando os objetos de preocupação em processos,
mudanças e continuidades (LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 2008).
Larsen-Freeman e Cameron (2008) citam como exemplos de Sistemas
Complexos: neurônios no cérebro humano, células e micróbios no corpo humano, flora
e fauna no ecossistema, atividades sociais, a maneira que a informação flui através
de uma rede social, a dinâmica da transmissão de doenças, o comportamento
empresas em uma economia, bem como, uma comunidade de discurso e uma língua
em uso.
Na pesquisa com a Teoria da Complexidade é necessário definir o(s)
Sistema(s) Complexo(s) que serão o foco da análise, pois em cada situação inúmeros
fazem parte. No presente trabalho, os professores de LE em formação inicial são
analisados como Sistemas Complexos, que estão em contínua mudança,
ressignificam suas concepções e percepções, e, assim, vão desenvolvendo o seu ser
professor.
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Os sistemas que a TC estuda são definidos como complexos, pois são
compostos por diversos componentes, os quais também podem ser outros Sistemas
Complexos, estando todos em constante mudança, auto-organização e adaptação à
mudança dos sistemas interligados. Por isso são definidos como dinâmicos e abertos,
visto que são influenciados pelo que vem de fora. A mudança é certa, porém não há
como prever o comportamento de um Sistema Complexo, por isso são não-lineares.
Souza (2011, p.94) explica que essas “mudanças são influenciadas não apenas pelas
condições iniciais em que eles surgem, mas também porque os Sistemas Complexos
se adaptam à medida que recebem feedback”.
Os participantes desta pesquisa, como Sistemas Complexos que são,
também sofrem influências a partir das interações que estabelecem com os outros
sistemas que fazem parte de suas vidas, as pessoas da família, da escola, do seu
cotidiano, bem como o contexto em que vivem, seu bairro, país, cultura, etc. Ou seja,
a escolha pela sua profissão e pela LE sofre influências dos sistemas interligados.
Toda a vivência desse sujeito o fez como tal, o que é chamado de Espaço de
Estado, que representa uma paisagem de possibilidades que muda e se adapta com
o tempo, onde o sistema se move (LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 2008). Dentro
dessa paisagem existem atratores, que são os lugares preferidos do sistema, os quais
significam estabilidade. Todo sistema busca a estabilidade, mas, mesmo que dentro
de um atrator profundo 6 , alguma mudança continua acontecendo. A estabilidade
significa menos mudanças, dado que, para um sistema em desenvolvimento, parar
totalmente significa a morte (PAIVA, 2011).
Durante a trajetória de um Sistema Complexo na busca do ser professor,
existem muitos atratores, e um exemplo é o pensamento de que já se sabe o suficiente
e não é necessário aprender mais para ensinar. Isso fará com que o professor entre
em estado de grande estabilidade, o que irá prejudicar seu desenvolvimento e, assim,
suas práticas enquanto docente.
O

Sistema

Complexo

responde

às

mudanças

com

adaptação

e

reorganização, então quando ocorre uma perturbação a partir da qual o sistema não
consegue reagir, ele pode ser levado ao caos, que se refere ao período em que o
sistema entra em completa aleatoriedade (LARSEN-FREEMAN, 1997). Na trajetória
6

A profundidade de um atrator representa a proporção da estabilidade e a dificuldade do sistema sair
daquele espaço.
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de professor em formação inicial, ser levado ao caos, por exemplo, seria achar que
não é capaz, ter avaliações ruins e pensar em desistir. Assim, essa situação
demandará muita mudança e reorganização para que ele possa superar essas
dificuldades.
Outro espaço que o sistema pode ocupar é a beira do caos, e quando tratase de sistemas em desenvolvimento, esse é o melhor lugar, onde a adaptação e
mudanças acontecem com maior intensidade, ou seja, “uma fase de máxima
criatividade em que o sistema opera entre ordem e a aleatoriedade do caos” (PAIVA,
2011, p.193). Dessa maneira, o professor deveria ser levado ou levar-se à beira do
caos frequentemente, pois é necessário estar sempre em reflexão e desenvolvimento,
aprendendo com novos contextos, estudantes e práticas.
Todo sistema possui parâmetros de controle, que o mantêm em movimento,
sem se estabilizar em atratores (LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 2008). Os
parâmetros de controle do sistema que escolhe ser professor de LE podem ser muitos,
a título de exemplos: ensinar por ter se encantado com a profissão a partir de suas
experiências como discente, ser proficiente na língua para viajar, ter um emprego dos
sonhos, etc. A própria escolha das Narrativas Digitais, neste estudo, pode ter servido
como parâmetro de controle para que os participantes, por meio da tecnologia,
ficassem mais livres para se expressarem e falarem de suas trajetórias.
A partir da análise de narrativas de professores de LE em formação inicial, por
meio da TC, podem-se encontrar possíveis atratores, parâmetros de controle e
fenômenos que os levaram a essa escolha para sua formação.
Metodologia: da produção de narrativas digitais à sistematização da pesquisa
A pesquisa narrativa, de acordo com Barcelos (2006), é uma metodologia de
pesquisa relativamente nova e que vem crescendo no Brasil. Apesar de estar presente
no contexto de pesquisa sociointeracionista estadunidense desde a década de 1970,
os primeiros trabalhos investigativos em Linguística Aplicada por pesquisadores
brasileiros datam de meados da década de 1990, com a defesa da dissertação de
mestrado de Barcelos (1995) e das teses de doutorado de Vieira-Abrahão (1996),
Telles (1996) e Miccoli (1997), que tratam sobre as experiências de sala de aula de
línguas, seguidos por pesquisadores que se dedicam, mais recentemente, à pesquisa
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narrativa focada na formação de professores (PAIVA, 2006; DE SOUZA; ABRAHÃO,
2006).
O interesse na pesquisa Narrativa Digital se dá pela potência das narrativas
pessoais e autobiográficas em trazer à tona as vivências e experiências dos sujeitos
de pesquisa. Para Labov e Waletzky (1967, p.21-22), a narrativa de experiência
pessoal é “um método de recapitulação de experiências passadas combinando uma
sequência verbal de orações com a sequência de eventos realmente acontecidos”.
Além disso, de acordo com De Almeida e Valente (2012), verifica-se a
utilização de Narrativas Digitais em contextos de formação inicial ou continuada de
professores e de desenvolvimento de conteúdos curriculares no auxílio de processos
educacionais. Ao estudar Narrativas Digitais em contextos de ensino, os autores
identificaram que o foco está nos quatro benefícios a seguir:
na utilização das TDIC no contexto das narrativas; na capacidade dos
aprendizes usarem as TDIC; no aumento e na intensificação da
motivação dos alunos; no fato de os aprendizes passarem a ter voz e
poder expressar suas ideias; ou mesmo para mostrar que a temática
da narrativa é suficientemente versátil e pode ser explorada nas
diferentes áreas do conhecimento e nos diferentes níveis de ensino
(DE ALMEIDA e VALENTE, 2012, p. 70).

Com base nas possibilidades de exploração das Narrativas Digitais em sala
de aula, entende-se que utilizá-las como recurso didático na formação de professores
pode promover a implementação de práticas inovadoras vinculadas à ação dos futuros
profissionais, além de propiciar o uso de múltiplas linguagens midiáticas na construção
do texto narrativo, com a utilização de escrita, imagem e som.
Também é preciso salientar que, embora as Narrativas Digitais não sejam a
experiência em si, mas a (re)significação dela a partir da (re)elaboração e (re)arranjos
do sujeito, elas propiciam uma organização dos fatos de modo reflexivo. Assim, as
histórias que elaboramos formam os meios através dos quais é possível acessar
experiências vividas por nós e também identificar as nossas aprendizagens de toda a
ordem (BRUNER, 1997).
Em se tratando de contextos de aprendizagem de línguas, mais
especificamente na formação de professores de LE, é por meio das narrativas dos
professores em formação que se podem identificar elementos de suas biografias que
formam parte de sua construção como sujeito implicado com a língua escolhida. Para
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Barcelos (2006), “através das histórias de nossos alunos podemos compreender
melhor suas crenças sobre aprendizagem e quem eles são ou se tornaram como
aprendizes”. A autora ainda acrescenta, “suas histórias mostram sua luta, suas
frustrações, sucessos e fracassos como aprendizes em seus contextos e
experiências” (BARCELOS, 2006, p. 150).
De acordo com Paiva (2008, p. 3),
a pesquisa narrativa mais comum pode ser descrita como uma
metodologia que consiste na coleta de histórias sobre determinado
tema onde o investigador encontrará informações para entender
determinado fenômeno. As histórias podem ser obtidas por meio de
vários métodos: entrevistas, diários, autobiografias, gravação de
narrativas orais, narrativas escritas, e notas de campo.

Deste modo, a pesquisa narrativa a partir de Narrativas Digitais parece
propiciar, além de um momento de (re)significação do processo formativo para o
próprio sujeito em formação, espaços de diálogo entre professores e alunos em que
ambos sejam capazes de identificar questões de caráter afetivo e experiências que
possam ter influenciado na jornada formativa do estudante e ainda, um campo
investigativo onde essas experiências sejam analisadas de modo mais aprofundado e
fundamentado, em que as contribuições das narrativas extrapolem a sala de aula e
possibilitem novas construções e tensões no campo de pesquisa a que se aplica.
Para tanto, é preciso levar em conta, além das questões levantadas até aqui,
que “narrativas são interpretativas e também requerem interpretação” (RIESSMAN,
1993, p. 22). Isto significa dizer que o olhar do pesquisador implicado na pesquisa
narrativa precisa de lentes metodológicas que lhe possibilitem identificar nas
narrativas quais serão os seus objetos de análise, os elementos constituintes do
significado que os sujeitos de pesquisa atribuem a sua formação enquanto aprendizes
e futuros professores de línguas.
Paiva (2008), a partir da categorização das duas dimensões (forma/conteúdo;
holística/categorial) da pesquisa narrativa (LIEBLICH; TUVAL-MASHIACH; ZILBER,
1998), propõe a classificação das investigações em narrativas em 4 combinações:
conteúdo holístico, conteúdo categorial, forma holística e forma categorial. Em se
tratando de conteúdo, enquanto a pesquisa holística tem a intenção de ver o todo,
com enfoque na integralidade da narrativa, a categorial se dedica à identificação de
categorias que emergem a partir da análise. Já as investigações voltadas à forma,
RevLet – Revista Virtual de Letras, v. 11, nº 02, ago/dez, 2019
ISSN: 2176-9125

157

tanto a categorial quanto a holística, têm como alvo a observação das estruturas
narrativas com enfoques ora no todo, ora na delimitação de categorias. Uma das
possibilidades de pesquisa nesta última dimensão poderia ser uma investigação
longitudinal sobre as transformações nas estruturas narrativas de aprendizes de
determinada língua, por exemplo.
Assim, busca-se, apoiado tanto na metodologia de análise de narrativas,
quanto no embasamento teórico para a constituição do professor como um Sistema
Complexo, identificar as categorias que emergem a partir das Narrativas Digitais
elaboradas por estudantes de línguas, as quais permitem identificar elementos ou
fatos narrados que tenham influenciado na sua escolha acadêmica e na construção
de sua identidade docente.
Analisando as narrativas digitais à luz da TC: constituição do ser professor em
formação inicial
A criação de Narrativas Digitais foi uma atividade proposta em uma disciplina
sobre ensino e aprendizagem de LE, ofertada na modalidade semipresencial para o
quarto semestre do curso de Letras de uma universidade pública, com atividades que
exploram o uso de ferramentas digitais. A partir da geração de dados, obteve-se a
produção de seis estudantes.
Atividade - Crie uma narrativa digital (digital story) a partir de uma das propostas abaixo:
a) Narrativa digital que relate sua experiência como aprendiz de língua estrangeira,
descrevendo desde o início a jornada de como você aprendeu a sua língua de ênfase na
universidade.
OU
b) Narrativa digital na qual sejam relatados eventos da sua vida e experiências que pareçam
ter implicações na sua formação acadêmica/ na qual sejam evidenciados eventos que
tenham implicado em suas escolhas acadêmicas.
Quadro 1- Tarefa de Elaboração das Narrativas Digitais

Quatro categorias de análise emergiram das Narrativas Digitais: lembranças
escolares, questões afetivas, prática com a língua da formação e objetivo de viajar
para um país em que se fala a língua em formação. Os participantes foram
classificados por letras, sendo eles Sistema Complexo A (SCA), Sistema Complexo B
(SCB), Sistema Complexo C (SCC), Sistema Complexo D (SCD), Sistema Complexo
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E (SCE) e Sistema Complexo F (SCF), os quais produziram uma narrativa com a
ferramenta Powtoon.

Figura 1- Narrativa Digital do Sistema Complexo A
Fonte: Das autoras

No trecho acima podemos ver que o fato de haver estudado Língua Inglesa
durante um período de sua infância e juventude é um possível atrator, ou seja, padrão
ao qual o Sistema Complexo foi atraído para a sua escolha pelo curso de Inglês. O
vínculo estabelecido com a língua parece ter influenciado na escolha, fazendo com
que o participante não se desafiasse a escolher outra língua ou até outro curso.

Figura 2: Narrativa Digital do Sistema Complexo A
Fonte: Das autoras
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O incentivo familiar através da figura do pai trouxe significado ao desejo de
ser professora, entrelaçando os seus sentimentos e desejos com o significado da
profissão docente e assim, embasando esta narrativa em Barcelos (2006), quando
afirma que pode-se compreender melhor as crenças sobre aprendizagem e quem são
os aprendizes a partir da maneira como organizam as suas experiências através das
narrativas pessoais.

Figura 3: Narrativa Digital do Sistema Complexo B
Fonte: Das autoras

A história de cada Sistema Complexo constitui suas condições iniciais, às
quais o SC é sensível e, assim, influenciam na sua trajetória. Para SCB, o espanhol
já fazia parte de sua identidade. A família como nativa da língua viabilizou um
ambiente rico e natural para seu aprendizado através das interações socioculturais.
Assim como Nóvoa (1992) explica, é impossível separar o eu profissional do eu
pessoal. Desse modo, nesse trecho de narrativa fica evidente que as questões
relacionadas à afetividade envolvendo a língua materna foram determinantes para a
escolha.
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Figura 4: Narrativa Digital do Sistema Complexo C
Fonte: Das Autoras

Segundo a TC, os Sistemas Complexos são definidos como dinâmicos e
abertos, visto que são influenciados pelo que vem de fora. O primeiro trecho da
narrativa elencada apresenta a prática utilizada inicialmente pelo sujeito da pesquisa
que faz uso de recursos variados, apresentando-se como um sistema aberto e
dinâmico buscando o seu aprendizado de uma LE. Existem parâmetros de controle,
como motivação e curiosidade, que fazem com que o próprio estudante desafie-se e
mova-se para a beira do caos, promovendo o seu desenvolvimento na língua e, da
mesma forma, influenciando nas suas escolhas e futuras práticas profissionais.
Por meio da análise do segundo parágrafo, compreende-se que o sujeito
permanece em constante procura pela constituição de seu ser professor quando narra
sua vontade e motivação para continuar aprendendo. As práticas da universidade
estão levando esse estudante para a beira do caos e os desafios, como ele chama,
estão auxiliando esse sistema no seu desenvolvimento.
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Figura 5: Narrativa Digital do Sistema Complexo D
Fonte: Das autoras

Ao escolher os cursos de química, o Sistema Complexo D não se sentiu
pertencente àquele grupo, e isso o levou ao caos, um grande momento de
instabilidade. Esse atrator estranho pode mudar a rota de um sistema (PAIVA, 2011),
o que aconteceu nesse caso, pois além de provocar instabilidade, o caos também cria
espaço para que o sujeito desenvolva autonomia e seja consciente das oportunidades
(PAIVA, 2011). O SCD não narra como acabou escolhendo Letras - Língua Francesa,
mas fica claro que o momento de aleatoriedade gerado pela experiência nos outros
cursos proporcionou mudanças que o trouxeram até aqui.

Figura 6: Narrativa Digital do Sistema Complexo D
Fonte: Das autoras
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Para o Sistema Complexo D, a viagem para o país estrangeiro, o sonho, é um
parâmetro de controle, o qual faz com que este sujeito busque a construção de seus
saberes em relação à língua, mantenha-se em movimento e desenvolvimento.
Complementando a análise, compreende-se que a viagem para o país de origem da
LE de sua formação promoverá uma imersão na cultura, bem como o contato
linguístico através das trocas sociais. Tendo em vista a importância da cultura no
processo de aprendizagem, estar no país vivenciando práticas autênticas de uso da
língua poderá auxiliar o sistema no seu desenvolvimento.

Figura 7: Narrativa Digital do Sistema Complexo E
Fonte: Das autoras

De acordo com Souza (2011, p.94), os Sistemas Complexos se adaptam à
medida que recebem feedback. Assim, conforme a fala desse sujeito, o uso da língua
em momentos reais do seu cotidiano faz com que ele perceba seu desenvolvimento,
compreensão, conhecimento e entendimento da LE. Esse uso real serve como
parâmetro de controle para que ele continue se movendo e se desenvolvendo no
aprendizado da LE e no seu crescimento como docente.
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Figura 8: Narrativa Digital do Sistema Complexo E
Fonte: Das autoras

O estudante não explicou de onde veio essa afinidade com a língua italiana,
mas aqui é possível analisar que essa questão afetiva fez com que ele fosse para a
beira do caos. Já tendo certo conhecimento em língua inglesa, seria mais cômodo
permanecer nesse espaço, porém desafiou-se e escolheu outra língua. Vivendo uma
situação parecida com SCA, SCE, no entanto, optou pelo caminho menos conhecido;
em ambos os casos foram trajetórias diferentes que podem ter sido influenciadas por
diversos fatores, e aqui fica claro que a escolha foi feita por relação de afeto com a
língua italiana. Desse modo, embora o potencial do sistema possa ser limitado por
sua história, ele não é totalmente determinado por ela e pode seguir caminhos
totalmente diferentes de outros sistemas que foram determinados por atratores
semelhantes a esse (LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 2008).
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Figura 9: Narrativa Digital do Sistema Complexo F
Fonte: Das autoras

O Sistema Complexo F utilizou a LE na sua produção, descreveu suas metas
e o que fazer para alcançá-las. Apesar da escrita fragmentada, essa também se
constituiu como uma narrativa digital, contando o que realizou ou está realizando para
atingir a proficiência. Pode-se compreender que um parâmetro de controle desse
estudante é ser fluente e passar no exame de proficiência de língua Inglesa (TOEFL).
Considerações Finais: compreendendo o ser professor por meio das narrativas
Este artigo teve como intuito analisar Narrativas Digitais de professores de
línguas em formação para compreender a constituição do ser professor, ou seja, como
se dá a elaboração da identidade docente através de relatos da vida pessoal e início
da formação profissional de um grupo de acadêmicos de uma disciplina do quarto
semestre do curso de Letras de uma universidade pública.
O trabalho, além de revisão teórica sobre o tema abordado, tem
fundamentação na Teoria Sociocultural (VYGOTSKY, 1998), na Teoria da
Complexidade (LARSEN-FREEMAN, 1997; LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 2008;
PAIVA, 2011), formação de professores (NÓVOA, 1992) e na análise de narrativas
(BARCELOS, 1995, 2006; DE SOUZA, 2006; PAIVA, 2008), dentre outros autores.
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Apesar de entender que a Teoria da Complexidade busca a compreensão do
todo, do processo, sabe-se que as narrativas não são suficientes para saber de todas
as interferências que esses Sistemas Complexos analisados tiveram, as quais os
levaram a fazer suas escolhas acadêmicas. No entanto, é relevante descobrir alguns
dos percursos que eles percorreram até aqui para compreender como situações e
vivências podem ter interferido nas escolhas acerca de suas trajetórias profissionais.
Para tanto vale mencionar que as Narrativas Digitais produzidas pelos
participantes não se restringem aos trechos selecionados para a análise, para a qual
selecionaram-se passagens em que estivessem explicitadas narrativas de
experiências relacionadas à escolha da trajetória profissional de cada um. Também é
importante afirmar que as categorias estabelecidas não são estáticas e em alguns
trechos foi possível identificar até duas categorias de análise, o que não é um
problema na perspectiva da TC. Assim, a compreensão realizada para o desfecho da
análise implicou na busca de experiências e acontecimentos narrados de forma
significativa pelos sujeitos do grupo estudado, e o estabelecimento de categorias
serviu mais para um aspecto organizacional da escrita do que para a determinação
de grupos.
As questões que os estudantes narram ter implicações em sua escolha de
formação docente têm origens variadas que vão desde a relação afetiva com a língua
materna, passando pelo desejo de viajar a um país no qual se fala a LE em foco, até
alguma experiência exitosa com a língua em sua juventude, seja em ambientes
institucionalizados ou em casa, como relata um dos participantes.
Por fim, o ser professor é construído diariamente e em todas as experiências
por quais passa cada sujeito, logo contemplá-lo como um Sistema Complexo nos traz
uma compreensão de que sua identidade é algo inacabado e em constante mudança.
Suas escolhas, como vimos, são influenciadas por fatores diversos. No grupo de
Narrativas Digitais analisadas identificamos a afetividade, as experiências escolares
e de aprendizagem de línguas e os planos de viajar para outro país como fatores
determinantes para a escolha da profissão. Nesse sentido, o somatório do pessoal e
do profissional se mostra como um sistema interdependente na constituição do ser
professor.
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