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RESUMO
SILVA, Claudia Botelho. To be or not to be: um mergulho no cotidiano de uma sala de
aula de Língua Inglesa do Ensino Fundamental II. 2020. 139fls. Dissertação (Mestrado
em Educação) ‒ Programa de Pós-Graduação, Universidade Estácio de Sá, Rio de
Janeiro, 2020.
Situado no âmbito da política e educação, esse estudo trata-se de uma pesquisa
qualitativa que se desenvolveu por meio de um “mergulho” na sala de aula de uma
turma de inglês do Ensino Fundamental II. A partir da observação do cotidiano escolar,
lançamos luz sobre os conhecimentos que foram produzidos no contexto observado no
que se refere ao desenvolvimento da oralidade no uso da língua inglesa (aprendida
como língua estrangeira). O objetivo da pesquisa é compreender a dinâmica do ensino
da língua inglesa na escola pública e como este contribui ou não para o
desenvolvimento da habilidade oral do idioma. Levamos em consideração o eixo
oralidade proposto pela nova Base Nacional Comum Curricular para o Ensino
Fundamental e as teorias de desenvolvimento do inglês oral.
A escolha pela pesquisa com os cotidianos deve-se à compreensão de que o cotidiano é
um espaço de criação, é um lugar onde aquilo que está previsto se modifica pela ação
dos sujeitos, pelos conhecimentos anteriores, pelas capacidades, pelas condições de
trabalho e por tantas outras razões que fazem de cada realidade uma experiência
diferente de todas as outras.
Como nossa pesquisa se desenvolve na perspectiva metodológica nos/dos/com os
cotidianos das escolas, durante nossa observação, levamos em consideração o espaço
escolar, como um todo, e nosso olhar foi para além daquilo que ocorria na sala de aula.
Embora as pesquisas com os cotidianos utilizem procedimentos de pesquisa comuns a
outras metodologias qualitativas, elas têm suas peculiaridades. As informações
captadas e selecionadas para análise não existirão por si só, mas em constante diálogo
com os problemas que se procura observar, com o entorno social em que a escola está
inserida, com todos os sujeitos que habitam o espaço escolar. E, enfim, diálogos e
enredamentos que nos levam à tessitura de conhecimentos sobre nosso tema de
pesquisa.
Utilizamos entrevistas semiestruturadas com a professora da turma a fim de mapearmos
pontos de contato entre a sua prática de sala de aula e sua formação docente, fizemos
também uma roda de conversa com um grupo de alunos para entendermos o papel do
inglês na vida de cada um deles, e quais estratégias eles utilizam para estudar o inglês
quando não estão na escola.
Relatamos as experiências bem-sucedidas do aprendizado do inglês oral, em contexto de
escola pública regular. Especificamente neste trabalho, trazendo brevemente as noções
que embasam a pesquisa, tanto teórica quanto empiricamente.
Nosso estudo aponta para o fato de que traços de vários métodos se sobressaíram nas
aulas observadas, mas os métodos: situacional, comunicativo e direto foram os que
mais favoreceram o desenvolvimento da oralidade do inglês nas aulas da turma
observada. Tais métodos nem sempre eram trabalhados de forma isolada, mas sempre
mesclados com outras metodologias. Ou seja, eles recebiam as adaptações que se
fizeram necessárias, a fim de que a docente atingisse o objetivo de suas aulas.
Os dados produzidos nos permitiram entender quais foram os elementos facilitadores e
impeditivos do desenvolvimento da oralidade do inglês. Permitiram-nos, também, traçar
o perfil acadêmico de um grupo de estudantes da turma observada, assim como quais
razões que levaram à docente a uma inflexão por algumas metodologias de ensino.
Palavras-chave: Escola Pública. Política. Aprendizagem de Inglês. Estudos
nos/dos/com/os cotidianos. Ensino Fundamental.

ABSTRACT
SILVA, Claudia Botelho. To be or not to be: um mergulho no cotidiano de uma sala de
aula de Língua Inglesa do Ensino Fundamental II. 2020. 139fls. Dissertação (Mestrado
em Educação) ‒ Programa de Pós-Graduação, Universidade Estácio de Sá, Rio de
Janeiro, 2020.
This work, situated within the field of politics and education, is a qualitative research
that was carried out by “diving into” the quotidiene of a seventh graders classroom.
During the observation process, we shed light onto the knowledge that was produced
concerning the development of students English (learned as a foreign language)
speaking abilities. The main goal of the research was to try to understand the dynamics
of the teaching of English in public schools and whether such teaching may foster the
development of the English language speaking abilities among the students. We took
into account the orality axis that has been proposed by the new BNCC, which is the
official document that establishes the curriculum for regular education in Brazil.
We have chosen to follow the pressupositions of the research with the schooling
quotidiene due to our understanding that the schooling quotidiene is a creation space, it
is a place where all that is preestablished may be changed by the action of the
participants, their background knowledge and capacity, by the working conditions and
for many other reasons that make each reality a unique one.
As our research was developed following the methodological perspectives of the studies
in/ within the schooling quotidiene (nos/dos/com/os cotidianos). During our observation
process, we took into account the schooling space, as a whole, and our eyes went
beyond all that happened within the classroom boundaries.
Although, the research in/within the quotidiene of schools use the same methodologies
that are also present in other qualitative research, it also has its peculiarities. The
information captured and selected to be analised doesn’t exist alone, but they only make
sense when they dialogue with the issues we choose to observe and understand. They
are also analised in relation to the social context in which the school is inserted as well
as with all the subjects that occupy the school environment.
We used semi structured interviews with the teacher in charge of the English lessons,
and our goal was to map what her teaching formation and teaching practice had in
common. We also had a conversation with a group of students so that we could
understand the role that the English language played in their lives, as well as the
strategies they use to learn and study English when they are not at school.
We also reported the successful English learning episodes in a public school
environment. This work, specifically, brings brief notions of the theory that was the
basis to the present study.
Our study led us to realize that traits of the following methodologies: Situational,
Communicative and Direct Methods were the most recurrent ones in the lessons
observed. And they also seem to be the most adequate methodologies to foster the
development of the oral skills among students in the context of regular schools. The
methods pinpointed were not used in used in isolation, but mingled with other methods
and all received the necessary adjustments, so that the teacher could reach her teaching
goals.
The data we produced helped us to understand which elements worked as facilitators or
barriers to have students speak English in the classroom. It also allowed us to design the
student profile of pupils in the classroom observed, as well as the reasons that made the
teacher decide for one method rather than another one during her lessons.
Key words: Public School. Politics. English learning. Studies in/within the quotidiene.
Elementary School.
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INTRODUÇÃO
I’ve learned that I still have a lot to learn.2
(Maya Angelou)

Inicio esse texto dizendo que a professora Cláudia, que iniciou o curso de
mestrado no Programa de Pós-graduação em Educação na Universidade Estácio de Sá,
não é a mesma que defende hoje sua dissertação de conclusão de curso. Posso dizer que
amadureci dez anos, profissional e pessoalmente falando, em apenas dois anos de curso.
Não esquecendo que foram dois anos extremamente intensos, imersos em leituras e
pesquisas, ao mesmo tempo em que mantinha minha prática docente como professora
de Língua Inglesa em uma escola de ensino fundamental. Mas, mais do que isso, sofri
uma quase metamorfose profissional, desconstruí crenças sobre ensino-aprendizagem da
língua inglesa. Atribuo grande parte dessa transformação aos conhecimentos tecidos
através dos estudos dos cotidianos escolares, com minha querida orientadora Inês
Barbosa de Oliveira, cujo manancial acadêmico é imensurável! Quanto aprendizado!
Aprendi a tentar compreender o dia a dia nas escolas, em vez de julgar. Confesso
que no início não foi fácil, pois o que aprendemos socialmente nos leva à tendência de
querer julgar tudo e todos. A maioria das pessoas, e eu me incluo nessa maioria, acredita
que tem soluções melhores para quase todas as questões com as quais se depara no
espaço escolar. Portanto, pesquisar o cotidiano escolar, usando a metodologia
nos/dos/com os cotidianos das escolas me fez ver tudo o que acontece no ambiente
escolar e, principalmente, nas salas de aula, através de outras lentes, mais maduras, mais
indulgentes, essas lentes nos mostram a riqueza de tudo que acontece na escola. Ela
desinvisibiliza o essencial: que todo trabalho docente merece e deve ser respeitado e
valorizado.
Ensinar uma Língua Estrangeira em um país com milhões de iletrados na língua
materna. Por quê? E para quê? De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia
(IBGE), em 2018, havia 11,3 milhões de pessoas analfabetas com 15 anos ou mais de
idade3. Portanto, ainda que a preocupação com o ensino de língua estrangeira possa

2

3

Eu aprendi que ainda tenho muito a aprender.
Dados obtidos através do site Agência Brasil. O conteúdo pode ser acessado através do link:

https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2019-09/analfabetismo-resiste-no-brasil-e-nomundo-do-seculo-21. Acesso em 20/04/2020
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parecer incoerente com a realidade brasileira, à primeira vista, devido ao alto percentual
da população iletrada, é importante dizer que este tem sua relevância.
Ela aparece na minha trajetória porque sou professora de inglês em escola
pública e constato que os meus alunos não têm oportunidade de pagar uma escola
privada de idiomas, necessitando, portanto, de obter, na escola, os conhecimentos que
podem contribuir com sua formação acadêmica e cidadã. Desta problemática surgiu a
preocupação com a possibilidade de ensiná-los a usar a língua de uma maneira que
contribua para o exercício da cidadania.
Aqui, aproveito para ressaltar o caráter emancipatório que atribuímos ao
aprendizado do inglês. Podemos citar o exemplo de programas de intercâmbio no
exterior, como o Ciência sem Fronteiras, por exemplo, que foi oferecido aos alunos de
graduação das universidades brasileiras durante um curto período. Esse programa foi
criado em 2011, durante o governo da Presidenta Dilma Rousseff, com financiamento
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES), com o
objetivo de expandir e internacionalizar a ciência no Brasil, e promover a
competitividade brasileira através do intercâmbio de estudantes (MARCOS, 2018).
Sabe-se que programas de intercâmbio exigem um nível de proficiência no idioma do
país ao qual o estudante se destina, requisito que não é atingido pela maioria dos alunos
de escolas públicas regulares. Apesar de assuntos relacionados aos cursos de graduação
não fazerem parte desta pesquisa, acho oportuno mencioná-los para enfatizar a
importância de reforçarmos a necessidade dos estudantes, ao chegarem nesse nível de
escolarização, terem acesso a estes conteúdos.
A situação do nosso país, do ponto de vista da alfabetização da população, é
considerada preocupante, pois sabemos que existem políticas públicas sendo
implementadas para que seja atendida a meta 9 do PNE (Plano Nacional de Educação),
de acordo com a qual: “ em 2024 o analfabetismo deve estar erradicado do país”
(BRASIL, 2014, p. 159 ). Porém, infelizmente, ainda não temos políticas públicas sendo
implementadas para a erradicação do analfabetismo. Por esta razão, venho propor uma
reflexão a respeito do ensino oferecido nas escolas públicas e sua qualidade, e estudo,
na pesquisa, especificamente o problema do ensino do inglês como Língua Estrangeira.
Entendo que precisamos ousar e colocar nosso olhar nas futuras gerações,
crendo que, ao atingir a meta 9 do PNE, estaremos mais livres para sonharmos com uma
nação em que seja possível acompanhar as demandas do mundo globalizado, que, a
cada segundo que passa, está mais conectado em redes. Graças ao advento da internet
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não existem mais barreiras geográficas para a comunicação. Todavia, o fato de termos
inúmeros idiomas falados por todo o mundo continua sendo uma barreira para o maior
sucesso dessa interação.
“Estima-se que, na atualidade, um quarto da população mundial (mais de 1,5
bilhão de pessoas) possua algum conhecimento de inglês, dos quais 500 milhões sejam
altamente proficientes no uso do idioma. Dada a sua condição de língua global, (...)”
(Enciclopédia das Línguas do Brasil). O número de falantes não nativos supera o de
falantes como primeira língua, e é por este motivo que o inglês leva o título de Língua
Franca, pois não pertence somente aos povos que o utilizam como língua materna, mas
a todos os povos que precisam do idioma para negociações comerciais e/ou acadêmicas
em âmbito internacional: ele é um dos idiomas oficiais e o principal de inúmeras
organizações transnacionais, tais como a ONU4, a União Europeia, a OTAN, a NAFTA
e a OCI.
Em 1990, aconteceu a Conferência Mundial de Educação para Todos, em
Jomtien, Tailândia. Essa conferência foi financiada pela ONU por meio da UNESCO5,
do UNICEF, do PNUD e pelo Banco Mundial. Estavam presentes no evento governos,
agências internacionais, organismos não governamentais, profissionais da educação e
outros atores sociais. Todos os 155 governos se responsabilizaram pela declaração
produzida, se comprometendo com uma educação básica de qualidade para crianças,
jovens e adultos.
Dentre os fatores que levaram os especialistas em educação, no Brasil, a
elegerem o inglês como o idioma oficial da educação básica nacional, temos: a questão
relacionada ao ensino de uma língua estrangeira no nível fundamental e que se refere a
acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, conforme Shiroma (2000).

4

ONU (Organização das Nações Unidas), a União Europeia, e a OTAN (Organização do
Tratado do Atlântico Norte), NAFTA North American Free Trade Agreement (Tratado NorteAmericano de Livre Comércio), um bloco econômico formado pelos Estados Unidos da
América, Canadá e México, OEA (Organização dos Estados Americanos) cujos membros são as
35 nações independentes do continente americano, OCI (Organização para a Cooperação
Islâmica).
5
UNESCO (United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization -Organização
para a Educação, a Ciência e a Cultura das Nações Unidas), organismo integrado
na Organização das Nações Unidas (ONU), criado, em 1946, a fim de promover a paz mundial,
através da cultura, educação, comunicação, as ciências naturais e as ciências sociais, UNICEF
(United Nations Children's Fund - Fundo das Nações Unidas para a Infância) , PNUD
(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) é a sigla referente a uma rede de
desenvolvimento global das Nações Unidas que visa ao desenvolvimento em várias áreas
através de diferentes projetos.
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Em segundo lugar, acreditamos ser oportuno mencionar a criação dos Planos Nacionais
de Educação 2001 e 2014, sendo que o último tem até 2024 para ter suas metas
cumpridas. A implementação dos Planos tem como objetivo principal declarado
oferecer uma educação de qualidade a toda população brasileira, inclusive com a
erradicação do analfabetismo.
No PNE, 2014, a meta 7 está voltada para aquilo que se considerou relevante
para a melhoria da qualidade do ensino. A estratégia 7.1 junto com a LDB estabelece a
necessidade de se fazer uma Base Nacional Comum Curricular para o ensino
fundamental (BRASIL, 2017). Consideramos oportuno trazer o texto da LDB 9.394/96
para esta discussão, uma vez que o PNE está fundamentado nesta legislação.
Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o
educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o
exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho
e em estudos posteriores.
(...)
Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e
do ensino médio devem ter uma base nacional comum, a ser
complementada, em cada sistema de ensino e em cada
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia
e dos educandos.
§5º. No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será
ofertada a língua inglesa (BRASIL, 1996, p. 18-20).

O parágrafo quinto do Artigo 26 da LDB 9.394/96 está conectado com a
estratégia 7.1 que preconiza a elaboração de uma Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) e ganha destaque após a mudança no cenário político que o Brasil vivenciou
em 2016.
Estratégia 7.1) estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base
nacional comum dos currículos, com direitos a objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano
do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional,
estadual e local (BRASIL, 2017, p. 7).

Em terceiro lugar, temos a inflexão pelo inglês resultante da opção preferencial
pelos contatos com os países centrais em detrimento dos países da América Latina.
Esse fato se deu após o golpe de 2016.6 Ou seja, a escolha do inglês como a língua
6

Dilma, mesmo tendo feito um governo (como fizeram os governos petistas desde 2003)
predominantemente voltado para os interesses do grande capital e de seus sócios brasileiros e, a
partir de 2015, tendo adotado um programa de governo muito semelhante ao que foi
apresentado (e derrotado) pelo candidato do PSDB em 2014, foi arrancada da presidência da
República porque foi considerada incapaz de permanecer à frente dos interesses capitalistas que
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estrangeira oficial do ensino regular foi feita de forma estratégica como mais uma forma
de apoiar os Estados Unidos da América.
Enfim, no palco da história sinistra do golpe de 2016 no Brasil
operam, de modo intenso, interna e externamente, forças econômicas,
político-ideológicas e geopolíticas ocultas – e algumas delas, nem tão
ocultas assim – que coordenam os interesses estratégicos do
Departamento de Estado norte-americano, o polo hegemônico do
império neoliberal, com elementos (partidos, movimentos sociais,
think tanks e meios de comunicação de massa) da oposição neoliberal,
reacionária e oligárquica brasileira (a direita fisiológica e ideológica
que ocupou com o afastamento de Dilma, o governo Temer) (ALVES,
2016, p. 1).

Com o golpe de 2016, Michel Temer passa a apoiar o fortalecimento econômico
dos Estados Unidos, que teve sua hegemonia econômica ameaçada devido à crise
financeira de 2009. O golpe de 2016 foi um ataque à democracia brasileira.
A ruptura da institucionalidade democrática no Brasil em 2016 por
meio de um golpe de Estado jurídico-parlamentar ocorreu no contexto
da profunda crise do capitalismo global. E ao dizermos “crise do
capitalismo neoliberal”, é importante salientar que não nos referimos a
um bloqueio terminal da possibilidade de reprodução da ordem
burguesa mundial (ALVES, 2016, p. 2).

Foi esse o cenário político que a BNCC teve nos bastidores da sua aprovação.
Penso ser oportuno mencionar que o PNE foi um documento produzido coletivamente,
ao passo que a BNCC trata-se de um documento permeado por muitas disputas e
interesses políticos. Houve uma decisão política sem que uma discussão mais
aprofundada tenha sido feita. Entretanto, não me aprofundarei nesse debate no presente
trabalho.
Talvez, tal cenário elucide o fato de termos como uma das estratégias de ensino
do inglês, nas escolas regulares, o desenvolvimento da oralidade dos educandos. É
importante ressaltar que tal estratégia nunca fez parte das diretrizes curriculares no
Brasil, até então. Inserir o desenvolvimento da oralidade do inglês no ensino regular no
Brasil é uma inovação proposta pela BNCC. Sempre tivemos o ensino voltado para o
aprendizado da leitura de textos e para o conhecimento gramatical. O interesse em
ampliar o número de falantes de língua inglesa no Brasil tem tudo a ver com a política
de governo do ex-presidente da República Michel Temer. E nosso interesse de pesquisa
é compreender como a língua inglesa vem sendo trabalhada no contexto de escolas
tanto serviu. Estes agora precisavam de um governo genuinamente burguês, capaz de não ceder
o mínimo aos trabalhadores, de lhes retirar o pouco que conquistaram e de servir inteiramente,
sem concessões, ao grande capital. O pacto de classes já não mais prestava. (BRAZ, 2017, p.8788)
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públicas, considerando que, historicamente, esse ensino teve foco gramatical
(RICHARDS; RODGERS, 1986). Assim, interrogamos: como a nova base poderá ser
inserida no contexto das aulas, a fim de que a oralidade possa ser desenvolvida com os
alunos, como ela prevê?
A BNCC para o ensino fundamental é um documento de caráter normativo,
portanto precisamos nos debruçar sobre ela e estudá-la a fim de nos apropriarmos das
possíveis melhores maneiras de operacionalizá-la nos contextos escolares. Dentre as
inúmeras variáveis, podemos citar o fato de que o Brasil possui um vasto território, e as
escolas existentes possuem peculiaridades que não permitem considerar a aplicabilidade
de uma única proposta curricular, igual para todos.
O documento define “o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens
essenciais, que todos os alunos deverão desenvolver durante a educação básica”
(BRASIL, 2017, p. 7). Parece-nos complicado trabalhar os mesmos conteúdos com
alunos de distintas regiões, pertencimentos sociais e trajetórias de vida tão diferentes.
Sabemos que há diferenças culturais e econômicas que não podem ser negligenciadas ao
formularmos diretrizes curriculares. Não houve um debate consistente sobre a
operacionalidade do projeto em cada comunidade escolar e a saber se as estruturas
escolares estariam preparadas para o início da sua implementação. Todavia, apesar do
interesses que perpassam a elaboração da BNCC, ela traz algo que pode ser considerado
positivo, o documento contribui com a valorização da oralidade no ensino de Língua
Inglesa.
Assim trazemos para o debate as competências específicas de língua inglesa para
o ensino fundamental, sendo a competência de número 2 a que mais nos interessa neste
trabalho. Isso porque ela ressalta a comunicação na língua inglesa em contexto escolar,
e vai mais longe quando fala de questões como ampliação das perspectivas de outras
culturas e, principalmente, do protagonismo social. Portanto, temos duas questões de
suma importância no texto do documento: uma pertinente ao aspecto linguístico do
idioma, quando estipula, como um de seus objetivos, a habilidade oral da língua, e outra
de caráter político quando destaca a questão da ampliação cultural e do consequente
desenvolvimento do protagonismo social.
2. Comunicar-se na língua inglesa, por meio do uso variado de
linguagens em mídias impressas ou digitais, reconhecendo-a como
ferramenta de acesso ao conhecimento, de ampliação das perspectivas
e de possibilidades para a compreensão dos valores e interesses de
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outras culturas e para o exercício do protagonismo social (BRASIL,
2017, p. 244).

Buscamos valorizar o ensino do Inglês em contexto de escolas regulares, no
nosso caso específico, o contexto de escolas públicas. Enquanto docente de língua
inglesa e numa perspectiva de cidadã, faço essa pesquisa com dois objetivos políticos: o
primeiro é valorizar o trabalho docente, como um todo, realizado nas escolas públicas e
o segundo o de valorizar o trabalho do professor de inglês, que há tempos vem sendo
desvalorizado, através da crença de que é impossível aprender a “falar inglês” em
contexto escolar, pois acredita-se que não se aprende nada além do verbo To Be em
contexto de escolas regulares. Não percebemos a devida valorização do trabalho do
professor de inglês nas escolas. Para muitos, o inglês é apenas uma atividade que não
acrescenta muito no processo de formação discente. É comum ouvirmos frases do tipo:
“Não sei português, para que preciso aprender inglês?”
Existe um documento oficial, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
preconizando o desenvolvimento da oralidade no ensino escolar regular da Língua
Inglesa, mas ainda não ficou claro como este objetivo poderá, de fato, ser alcançado e,
por isso, propomos essa discussão nesta pesquisa. Ao buscarmos garantir que os alunos,
principalmente os menos favorecidos economicamente, sejam capazes de se expressar
oralmente no idioma, a partir apenas da experiência escolar, pois eles raramente têm
acesso às escolas de idiomas privadas, estamos, também, agindo de forma a ampliar a
democraticidade do sistema educacional, uma vez que o domínio de uma língua
estrangeira pode contribuir para uma formação acadêmica mais abrangente do educando
(ROCHA, 2008). Dewey (1959, p. 83 apud SCHMIDT, 2009, p. 139) considera a educação:
(...) como um processo geral, uma necessidade de vida ou um recurso
de transmissão do patrimônio cultural acumulado pelo grupo social a
seus descendentes. A espécie de educação apropriada a uma sociedade
democrática é concebida por Dewey como “uma reconstrução ou
reorganização da experiência, que esclarece e aumenta o sentido desta
e também a nossa aptidão para dirigirmos o curso das experiências
subseqüentes”.

Partimos do pressuposto de que a língua inglesa faz parte do patrimônio cultural
acadêmico, portanto, um dos objetivos de uma educação democrática seria o de
disponibilizar oportunidades equânimes para o aprendizado do idioma.
Em consonância com nosso modo de pensar a educação, temos a corrente sóciocrítica de visão educacional, exemplificada aqui, através da fala de Libâneo (2005, p.
13):
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No que tange à questão das correntes pedagógicas contemporâneas,
seguimos os pressupostos que embasam a corrente sóciocrítica de
visão educacional (...). As abordagens sociocríticas convergem na
concepção de educação como compreensão da realidade para
transformá-la, visando à construção de novas relações sociais para
superação de desigualdades sociais e econômicas. Em razão disso,
considera especialmente os efeitos do currículo oculto e do contexto
da ação educativa nos processos de ensino e aprendizagem, inclusive
para submeter os conteúdos a uma análise ideológica e política (...).

Acreditamos que o ensino do inglês pode ampliar a visão de mundo dos jovens
do ensino fundamental, ainda que eles não tenham maturidade para compreender a
importância de tal aprendizado em suas vidas. O papel da escola é sensibilizá-los,
despertando o interesse para que venham a aprofundar-se mais no estudo do idioma no
futuro.
Acreditamos que é na educação básica, mais especificamente no ensino
Fundamental II (sexto ao nono ano de escolaridade), que devemos investir no ensino do
inglês como língua estrangeira, pois ao término deste segmento os alunos terão sido
expostos ao idioma durante um período, que, supostamente, os permitiria atingir um
nível de fluência na língua que os possibilitaria participar em conversações.
(...) quero insistir na Educação Básica, que é nosso ponto fundamental
– aliás, fundamental mesmo é a Educação Fundamental. É o ponto em
que está o gargalo deste país. O ensino superior é importante, é sonho
de muita gente. Multidões foram integradas. Muito bem. Mas é bem
mais difícil mexer no ensino fundamental, e é ali que se constrói a
desigualdade. E precisamos parar de dizer que tal projeto de inclusão,
de educação, “fracassou”. O Brasil é uma história de êxito. Êxito
extraordinário na construção de um país que é desigual e excludente.
Temos que estudar não necessariamente o fracasso de tal ou qual
projeto na direção da inclusão e da igualdade de oportunidade (...)
(RIBEIRO, 2018, p. 104).

Faz-se necessário que as práticas docentes sejam desinvizibilizadas, no sentido
do reconhecimento de que há muita coisa de qualidade acontecendo dentro dos muros
das escolas públicas. Elas precisam ser mostradas à sociedade que acaba reproduzindo
as falas daqueles que desconhecem o real valor do espaço público de produção de
conhecimento.
Nossa pesquisa nos/dos/com os cotidianos das escolas busca desinvizibilizar
práticas de ensino do inglês que têm contribuído para o desenvolvimento linguístico dos
alunos da turma pesquisada.
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Partimos da ideia da aposta de Pascal7, que o faz entendendo que temos sempre
mais de uma maneira de perceber uma situação. A gente tem, sempre, que apostar em
alguma coisa quando não temos como provar se algo é verdadeiro ou não, e devemos
escolher o lado que nos dá melhor chance de fazer boas coisas. Portanto, ao
acreditarmos que é possível desenvolver a oralidade do inglês em contexto de escolas
públicas regulares, nós, professores, nos empenhamos para que tal objetivo seja
atingido. Devemos acreditar nas infinitas possibilidades de ensino do inglês em
contexto escolar que são bem-sucedidas. Ao abordarmos a questão do ensino sob essa
ótica, temos condições de trabalhar com o melhor possível ainda não realizado
(SANTOS, 2000).
Ao nos depararmos com uma percepção de caminhos possíveis que uma
sociedade pode assumir, devemos nos fazer a seguinte pergunta: qual deles tem mais
chance de tornar-se realidade? Sempre levando as circunstâncias em consideração,
nunca é demais lembrar.
Se posso lutar em prol de mais democracia, de mais igualdade, sem me
prejudicar, é esse o caminho que vou trilhar. Assim, temos a equação da produtividade
do resultado que se busca, sem esquecer que tudo é provisório. Quando ficamos focados
em uma única possibilidade, não avançamos. Entendemos que a escola tem um
compromisso com a cidadania. Em texto recente, Carvalho (2017) retoma as
considerações de Paulo Freire, reconhecendo suas contribuições para uma educação
cidadã. Para Freire, “a expressão “cidadania” ganha sentido “como condição de cidadão,
quer dizer, com o uso dos direitos e o direito de ter deveres de cidadão”. Quer dizer,
usufruindo de tudo aquilo a que teria direito, encontrando-se em situação de servir-se do
que seria seu por direito” (FREIRE, 2001, p. 25 apud CARVALHO, 2017, p. 106-107).
Aproveitamos para articular o conceito de cidadania com aquele proposto por Oliveira
(2013), em que ela fala de uma educação na cidadania, uma vez que entende o aluno
como um cidadão em processo de educação. Aqui, não falamos de educação para a
cidadania. “(...) rompemos, mesmo sem o explicitar, com o modelo dominante do que é

7

A Aposta de Pascal é uma proposta argumentativa de filosofia apologética criada pelo filósofo,
matemático e físico francês do século XVII Blaise Pascal. Ela postula que há mais a ser ganho
pela suposição da existência de Deus do que pelo ateísmo, e que uma pessoa racional deveria
pautar sua existência como se Deus existisse, mesmo que a veracidade da questão não possa ser
conhecida de fato. Definição extraída da wikipedia. Disponível em www.wikipedia.org. Acesso
em 26/02/2019.
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e do que deve ser a vida cidadã na qual se equilibram direitos e deveres predefinidos em
relação ao Estado” (OLIVEIRA, 2013, p. 199).
Inicialmente cabe lembrar que a escola – laica e gratuita – como o
conceito de cidadania e direitos humanos é coetânea do advento dos
Estados soberanos, cuja função social tem oscilado, ao longo da
modernidade, entre a promoção das condições para produção e/ou
reprodução do status quo (REIS, 2006, p. 64).

Acreditamos em um ensino da língua inglesa em contexto escolar que vá além
do To be, que é o verbo que significa ser e estar em inglês. Escolhemos mencionar esta
estrutura verbal desde o título do trabalho, especificamente, porque a maioria dos alunos
e ex-alunos do ensino regular relata que o To be é o único verbo ensinado nas aulas de
inglês. Muitos chegam, jocosamente, a questionar porque a disciplina ainda existe na
grade curricular. Todavia, existem pesquisas que mostram que sempre é possível
aprender mais do que o verbo To be em contexto escolar (ARRUDA, 2014; BRAGA,
2015; HIRATA, 2012).
Ao passo que alguns estudos (SILVA, 2014; OLIVEIRA, 2007; DAVID, 2017;
MEIRELES, 2010; TÍLIO, 2014; CARDOSO, 2015) concluíram que não é possível o
desenvolvimento da oralidade em língua inglesa em contexto escolar.
Mais do que tornar o indivíduo apto a se comunicar na língua, o
acesso a discursos em uma língua também pode servir para empoderálo, uma vez que passa a ter acesso a algo que antes desconhecia. De
posse desse conhecimento, o indivíduo passa a ter a escolha de tornarse parte desses novos discursos, tornando-se parte do mundo
globalizado (TÍLIO, 2014).

Assim, minha pesquisa se inscreve nessa compreensão e busca compreender que
tipos de conhecimentos transcendem a esfera puramente gramatical e são produzidos
pelos alunxs e professorxs nos cotidianos das escolas.
Considero válida a proposta de oferecermos um ensino da língua inglesa que
instrumentalize os alunos do ensino fundamental II com a habilidade oral no idioma,
entendendo que essa abordagem contribui para a construção de uma escola mais
democrática. Pois, além de ampliarmos a visão de mundo dos estudantes, através das
lentes de uma nova cultura, estamos empoderando-os com uma ferramenta linguística,
com o intuito de contribuir para uma formação humanística mais abrangente e
consequente ampliação da cidadania, uma vez que, hoje em dia, a língua inglesa ainda é
considerada, em nosso país, como pertencente ao repertório de conhecimento das
classes dominantes. Desta forma, fica muito claro que educação e democracia devem
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caminhar de mãos dadas, lado a lado, considerando que o direito à educação está
inscrito na declaração dos direitos humanos.
Considero pertinente trazer para o nosso debate a reflexão que Tristan McCowan
(2011) propõe sobre o direito à educação na declaração dos direitos humanos. Ele
esclarece que o direito legal à educação é específico no tocante às formas institucionais
que devem garanti-lo, mas não é claro quanto aos tipos de processos que devem ser
realizados nas unidades de ensino.
O Artigo 26 da DUDH divide-se em três partes:
a) Toda a pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita,
pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A Instrução
elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será
acessível a todos, bem como a instrução superior, está baseada no
mérito.
b) A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da
personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos
humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos
raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em
prol da manutenção da paz.
c) Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução
que será ministrada a seus filhos (McCOWAN, 2011, p. 11).

O autor (McCOWAN, 2011, p. 11-12) aponta, ainda, três pontos nevrálgicos no
artigo 26, são eles: “a identificação da educação com a escolaridade, a limitação do
direito absoluto à educação ao nível fundamental e a falta de discussões sobre as formas
assumidas pela educação”. Não podemos confundir direito à aprendizagem com
garantia de acesso ao espaço físico, chamado escola. No que tange a garantir o direito
somente ao nível fundamental, parece-nos um contrassenso, pois sabemos que este nível
de escolaridade não garante que o aluno atinja uma maturidade educacional que propicie
oportunidades de emprego, de articulação enquanto cidadão, mesmo porque na nossa
sociedade as pessoas estão, cada vez mais, tendo acesso ao ensino médio e à
universidade. E sobre as formas assumidas pela educação, vale lembrar que a educação
deve ser vista como um processo que dura toda nossa vida, e a conquista de meta, e os
resultados da aprendizagem não podem ser a base do direito à educação. A educação
precisa ser encarada como direito aos processos que contêm propósitos formadores.
Ramos (2011) nos traz a questão sobre os Direitos Humanos serem universais, como
considerá-los universais se eles têm como base a cultura ocidental? Santos (1997, p.
112) pontua que “todas as culturas tendem a considerar os seus valores máximos como
mais abrangentes, mas apenas a cultura ocidental tende a considerá-los como
universais”.

Portanto,

percebemos

a

necessidade

de

reconceitualização

ou
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ressignificação dos direitos humanos, encontrando suporte nos estudos de Santos (1997)
e Candau (2008).
Candau (2005) aprofunda a discussão sobre igualdade e diferença, afirmando
que “as duas noções não são polos excludentes”. A autora avança nas percepções que
dicotomizam igualdade e diferença para uma abordagem dos termos como dimensões
diferenciadas do social.
Por essa orientação, a questão da diferença situa-se como dimensão
cultural, expressando distintos modos de vida, valores e significação,
que se constituem e reconstituem no processo dinâmico das relações
sociais permeadas por jogos de poder. Em contrapartida, desigualdade
corresponde à dimensão sociopolítica das relações sociais, que, nesses
jogos de poder, configuram a presença de forças hegemônicas e
contra-hegemônicas representadas por grupos sociais em situações
assimétricas quanto ao acesso aos bens materiais e simbólicos
socialmente produzidos (RAMOS, 2011, p. 195).

Nesse raciocínio, as desigualdades, muitas vezes tecidas a partir de preconceitos,
como o preconceito contra negros, indígenas e mulheres precisam ser superadas e não as
diferenças. As últimas são as marcas da heterogeneidade da humanidade, ao passo que
as primeiras são os marcadores da falta de acesso a serviços de necessidade básica,
como, por exemplo, saúde e educação, com o mesmo padrão de qualidade que é
oferecido às classes mais favorecidas e atitudes preconceituosas que também levam
certos grupos sociais à privação de direitos básicos. A injustiça social é legitimada por
causa da perpetuação da injustiça histórica, que coloca o negro ou a mulher em uma
condição de inferioridade. Temos uma luta pela igualdade social atrelada a uma luta por
uma igualdade histórica.
Infelizmente, o cenário atual não é dos mais auspiciosos no que tange à
educação e à saúde públicas, no Brasil, que têm tido seu padrão de qualidade
comprometido. Percebemos, nos últimos anos, parcos investimentos na educação, tanto
nos aspectos estruturais, ou seja, das estruturas físicas dos prédios de escolas e
universidades públicas, assim como no âmbito da pesquisa científica. Esse
sucateamento tem trazido sérios transtornos ao desenvolvimento científico do país. “O
congelamento por vinte anos no investimento na esfera pública significa liquidar as
bases materiais para uma sociedade e educação democráticas” (FRIGOTTO, 2018, p.
26- 27).
Temos um discurso político cada vez mais longe da prática, o de que precisamos
investir em ciência e tecnologia para que o país avance, mas na prática, temos corte de
verbas na pesquisa universitária.
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Eis aqui nosso interesse de pesquisa que visa, dentre outras coisas, destacar a
importância do desenvolvimento do Inglês oral, no ensino público regular, uma vez que
esse ensino tem sido privilégio, somente, daqueles que podem pagar as escolas de
idiomas privadas.
Considerando o que foi dito acima, assumimos como objetivo desta pesquisa
compreender a dinâmica do ensino da língua inglesa na escola pública e como este
contribui ou não para o desenvolvimento da habilidade oral no idioma. Temos como
alvo produzir conhecimento a respeito das dinâmicas que se apresentam na sala de aula
de língua inglesa, a partir da observação das práticas curriculares e do estabelecimento
de relações entre elas, as escolhas metodológicas e o material utilizado pelos
professores, assim como das relações professor-aluno e aluno-aluno considerando-as
como elementos relevantes do processo de ensino-aprendizagem.
Assim, o que propomos é registrar e analisar elementos da história de vida dos
professores da turma, do ponto de vista da trajetória pessoal e acadêmica que dialoguem
com suas escolhas metodológicas e com as práticas efetivamente desenvolvidas.
Faremos isso com vistas a entendermos se as metodologias escolhidas têm foco
prioritário no ensino da gramática ou no desenvolvimento da habilidade oral. Propomos
sistematizar a compreensão que teceremos com a pesquisa a respeito de quais
estratégias de ensino e metodologias utilizadas em sala de aula permitem que os alunos
se apropriem do idioma de forma a utilizá-lo para comunicar-se com seus pares, de
acordo com a noção de competência comunicativa formulada por Canale e Swain
(1980). Entendemos que, com isso, esse estudo contribuirá para um adensamento da
discussão em torno do ensino do inglês nas escolas regulares.
Complementarmente, pretendemos destacar o papel do inglês no cenário social
atual e relatar a maneira com que os alunos vivenciam o idioma em suas vidas
cotidianas, vivências dentro e fora da sala de aula; comparar o papel do inglês no
cenário atual com a maneira pela qual os alunos vivenciam o idioma em suas vidas
cotidianas; destacar, dentre os dados produzidos na pesquisa, aqueles que materializam
as hipóteses do modelo do monitor de Stephen Krashen, em virtude da relevância deste
para os propósitos deste trabalho e, finalmente, destacar pontos sobre política e
educação que se sobressaíram durante nosso mergulho no cotidiano escolar, e outros
assuntos concernentes aos estudos do cotidiano escolar que nos pareçam relevantes
ressaltar durante nosso mergulho na sala de aula e no contexto escolar observado.

23
Sendo assim, o presente trabalho é composto de Introdução – que concluo com
esta apresentação – três capítulos e as considerações finais: O capítulo 1 aborda o ensino
da língua inglesa, sua trajetória, abordagens e métodos, assim como os métodos mais
utilizados para o ensino do inglês até os dias de hoje. Dissertamos, também, sobre a
proposta da Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Fundamental e as relações
identificáveis com os métodos e abordagens estudados, com o intuito de buscar
identificar a coerência entre o discurso da BNCC e os métodos de ensino do inglês que
propõem investir na oralidade do idioma.
No capítulo 2, apresentamos ao leitor a fundamentação teórica do nosso trabalho
de pesquisa. Tratamos de esclarecer do que se tratam os estudos do cotidiano escolar, e
as pesquisas nos/dos/com os cotidianos, e esclarecemos epistemologicamente o que vem
a ser o conceito de conhecimento em rede.
No capítulo 3, tratamos da nossa pesquisa de campo propriamente dita, ou seja,
explicamos como se deram os procedimentos e quais as aprendizagens com os
cotidianos a nossa pesquisa nos brindou. Passeamos pelo campo da pesquisa e trazemos
as informações que consideramos mais pertinentes ao nosso leitor, como o perfil sóciocultural-econômico dos alunos, o local e o ambiente físico como também a proposta
curricular da escola. A partir da empiria, alguns temas sobressaíram e entre eles
discorremos sobre a escola dos tempos atuais e formação docente.
As Considerações finais trazem o fechamento do nosso trabalho. Falamos sobre
os objetivos alcançados com nossa pesquisa, ou seja, o que foi possível ser feito, assim
como tudo aquilo que não foi possível abordar. E finalizamos mostrando para quais
pesquisas futuras nosso trabalho se abre.
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1 O ENSINO DA LÍNGUA: TRAJETÓRIA, ABORDAGENS E MÉTODOS
1.1 TRAJETÓRIA: HISTÓRICO ACERCA DO ENSINO DE LÍNGUAS
O ensino do inglês como língua estrangeira ou segunda língua é um dos assuntos
de interesse do estudiosos do campo de pesquisa da linguística aplicada. Para que esse
ensino aconteça nas escolas regulares e nas escolas privadas de idiomas, primeiramente,
haverá a escolha de um método de ensino e do material didático. Desta forma,
coordenadores pedagógicos e professores basearão suas escolhas nos interesses dos
alunos, nas preferências docentes e nas características do espaço, onde acontecerá o
aprendizado, cujas limitações não podem ser negligenciadas.
Muitas das questões que nos colocamos hoje sobre o ensino de um idioma não
são tão recentes assim, a maioria delas faz parte de questionamentos de longa data.
Gostaríamos de ressaltar que os estudos no campo da linguística tiveram início com
Ferdinand de Saussure e sua obra Cours de Linguistique Générale (2006) que deu
origem a uma série de estudos dos fatos da linguagem. Esses estudos descreviam os
fatos linguísticos e tentavam explicá-los, assumindo, assim, uma concepção científica.
Para Saussure, a língua é sistema em que um elemento se define pela relação que
estabelece com outros elementos. Saussure criou, ainda,

os termos linguística

diacrônica e sincrônica e designou a primeira como a que trabalha com as mudanças, e a
segunda como a que analisa um determinado estado de uma língua como um sistema de
relações, sem levar em consideração mudanças históricas.
Outro conceito importante, na teoria de Saussure, é a dicotomia langue (língua)/
parole (fala). A langue seria a língua, o sistema linguístico propriamente dito, ou seja,
as regras que regem cada idioma. E parole é o ato por meio do qual o indivíduo
emprega a língua para se comunicar, a parole seria a langue em ação. Saussure foi
considerado um estruturalista por entender que a estrutura da língua a define e por
descrever o signo8 de acordo com as relações que ele estabelece com outros signos,
sendo este o fato que registra sua existência. Como mencionado anteriormente, os
estudos de Ferdinand de Saussure focalizaram a língua como sistema, e seu objeto de
estudo era descrever os diversos sistemas linguísticos. Ele não aprofundou os estudos

8

O signo linguístico é a união de uma imagem acústica (significante) e um conceito
(significado). Por exemplo, no vocábulo “mesa”, temos o significante (m-e-s-a) cujo significado
é a imagem que formamos mentalmente quando o falante profere a palavra “mesa”.
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sobre a fala, enquanto Chomsky9 focalizou o uso desse sistema, ou seja, a
communicative competence (competência comunicativa, ou seja o conhecimento e o
domínio das regras gramaticais de uma língua), mas não se interessou pela
communicative performance (desempenho comunicativo, ou seja, ser capaz de
compreender as estruturas linguísticas de uma língua, assim como seus aspectos
culturais e ser capaz de usar esse conhecimento para interagir com outros falantes). O
interesse de estudo pela

interação entre falantes de um idioma, ou seja, the

communicative performance começa a surgir com Canale e Swain10 nos anos 1980.
Canale & Swain utilizam o termo communicative competence como um termo mais
abrangente do que aquele utilizado por Chomsky. Segundo esses dois linguistas the
communicative competence compreende quatro competências: a gramatical (a
habilidade de produzir enunciados gramaticalmente corretos) a discursiva (a habilidade
de produzir enunciados que sigam padrões de coerência e coesão) a sociolinguística (a
habilidade de produzir enunciados sociolinguisticamente apropriados) e a estratégica (a
habilidade de superar embaraços durante a fala, como, por exemplo, buscar outras
estratégias para se comunicar, linguagem não verbal, paráfrases, caso falte um
vocabulário específico durante uma conversação). A partir do momento que o aluno se
apropria da competência comunicativa, o ensino da gramática torna-se apenas um
veículo para que a comunicação ocorra, e não mais um fim em si mesmo. A interação
ganha espaço, o aprendiz tem uma maior participação no processo de aprendizagem e
torna-se mais responsável também. Temos o ensino pautado no desenvolvimento das
quatro habilidades: compreensão oral, expressão oral, compreensão escrita e expressão
escrita.
Segundo Chomsky (1965), todo bebê já nasce com as regras pertinentes a todas
as línguas na sua mente, ou seja, uma Gramática Universal. A partir dessas regras ele
vai construindo as regras gramaticais da língua que ele estiver aprendendo, no caso, a
língua materna. Um processo semelhante se dá quando o indivíduo aprende uma
segunda língua.
9

Chomsky sugere que a capacidade para produzir e estruturar frases é inata ao ser humano (isto
é, é parte do patrimônio genético dos seres humanos) gramática universal. Não temos
consciência desses princípios estruturais assim como não temos consciência da maioria das
nossas outras propriedades biológicas e cognitivas.
10

Merryl Swain, linguista da Universidade de Toronto, Presidente da Associação NorteAmericana de Linguística Aplicada, em 1988; PhD pela Universidade da California. Swain
ficou também conhecida pelo trabalho desenvolvido com Michael Canale sobre competência
comunicativa.
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O Modelo do Monitor de Stephen Krashen é o exemplo de uma teoria de
aprendizagem que deu origem a um método de ensino: o Método Natural. De acordo
com Krashen (1982 apud CALLEGARI, 2006), esse Modelo está baseado em cinco
hipóteses:
1) A primeira hipótese é a que faz a distinção entre aquisição e aprendizagem.
Segundo Krashen, a aquisição se dá no nível do inconsciente, assemelhando-se ao
processo de aquisição da língua materna, ao passo que aprendizagem ocorre de maneira
consciente, como resultado de uma explicação sobre a língua-alvo. A aprendizagem à
que ele se refere nos remete ao ensino do Inglês descrito em algumas das pesquisas
mencionadas neste trabalho. Para Krashen, o aprendiz só atinge um nível de fluência
que o assemelhe a um nativo se houver aquisição.
2) A segunda hipótese é a do Monitor. Nesta hipótese, Krashen postula que o
conhecimento internalizado através da aquisição funciona como um dispositivo que
funcionará como um autocorretor das estruturas que o aprendiz enuncia, mas para isso
ele também precisa conhecer as regras da língua que tenham sido ensinadas via
comunicação real, uma vez que ele crê que o foco do ensino da língua inglesa deve ser
na comunicação e não no aprendizado de regras. Esta hipótese é mais utilizada no
processo de escrita, em que o foco está mais no conteúdo, do que no processo da fala.
3) A terceira hipótese é a da Ordem Natural, que está relacionada à aquisição e
não à aprendizagem. Para o linguista, há uma ordem definida na aquisição de estruturas
gramaticais da língua estrangeira.
4) A quarta hipótese é a do Insumo, ou mostras da língua-alvo. Para que a
aquisição ocorra, o professor precisa trazer para a sala de aula amostras do inglês que
estejam um nível acima do seu, ou seja, i+1, entenda-se por (i) o nível de conhecimento
que o aluno possui do idioma e (+1) o insumo trazido pelo professor, e tudo dentro de
um contexto que seja compreensível para o aluno. Krashen acredita que a fala não pode
ser ensinada, uma vez que emerge como resultado da exposição constante a um insumo
compreensível.
5) E, finalmente, a quinta hipótese é a do Filtro Afetivo, que pode ser descrito
como uma barreira imaginária que impede o aprendiz de se apropriar do insumo que
recebe. O filtro afetivo refere-se a aspectos emocionais, como stress, medo, ansiedade,
tédio, etc. Este filtro é considerado alto, quando o aluno estiver emocionalmente
abalado, e baixo, quando ele estiver se sentindo descontraído e motivado a aprender.
Assim sendo, acreditamos que o conhecimento destas hipóteses por parte do professor
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de inglês é de grande valia durante o processo de ensinoaprendizagem. (CALLEGARI,
2006)
Rivers (l987) também afirma que a interação na L2/LE possibilita aos
alunos o aumento de seu estoque linguístico quando ouvem ou leem
material autêntico de língua ou, ainda, quando ouvem/leem a
produção de seus colegas de classe em discussões, resoluções de
problemas ou diários dialogados. (XAVIER, 2000, p. 4).

Para ilustrar a discussão acima, trazemos o relato de Malinowski (1975) cujo
texto, Confesiones de ignorancia y fracasso, narra sua pesquisa de campo nas ilhas
Trobiand em junho de 1915, e ele aproveita para fazer um breve relato de como se deu
seu aprendizado da língua do povo nativo. Ele relata que após ter feito um estudo
meticuloso do material linguístico que ele possuía e de ter praticado o idioma por
aproximadamente dois meses ele passou a acompanhar a conversação entre os nativos.
“(...) acho que um conhecimento completo de qualquer língua nativa é muito mais uma
questão de familiaridade com seus hábitos sociais e arranjos culturais que de memorizar
longas listas de palavras ou de compreender os princípios de gramática e sintaxe (...)
(MALINOWSKI, 1975, p. 146).
Considerei pertinente esse exemplo, pois as considerações de Malinowski foram
feitas no ano de 1915, mesmo período em que o método natural despontava como
referência no ensino de língua estrangeira, e as noções de competências discursiva e
sociolinguística ainda nem eram conhecidas, podemos dizer que Malinowski, apesar de
não ser um linguista, já era um visionário sobre as futuras metodologias de ensino de
idioma que ainda seriam criadas. Achei interessante o relato do pesquisador, pois tratase das percepções de uma pessoa que tinha acabado de aprender um idioma diferente do
seu, através da imersão no ambiente nativo do idioma falado durante um período
considerável. Tal imersão lhe rendeu o desenvolvimento da habilidade oral do idioma.
Buscando relacionar o relato de Malinowski com minha experiência de ensino
da língua inglesa, minha prática docente tem me mostrado que o aluno realmente
desenvolve sua capacidade linguística de forma plena, quanto mais ele é exposto à
língua falada, quanto mais essa escuta é incentivada. Diríamos, ainda, que é o processo
de aprendizagem que se assemelha àquele de quando um indivíduo tem a experiência de
viajar para o exterior e ser exposto ao idioma estrangeiro durante quase 24 horas por
dia, também conhecido como aprendizado por imersão.
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As escolhas metodológicas para o ensino de uma língua estrageira sempre se
basearam no tipo de domínio do idioma que nossos aprendizes necessitavam na época,
se era o desenvolvimento da habilidade oral ou o desenvolvimento da leitura.
Nos dias atuais, o inglês é o idioma mais utilizado para fins comerciais e
acadêmicos, mundialmente falando, mas há quinhentos anos o latim ocupava esse
espaço, no mundo ocidental. Ele era ensinado através do Método Gramática-Tradução.
Consequentemente, naquele tempo, a maneira utilizada para ensiná-lo nas escolas era
considerada o modelo de método de ensino de qualquer outro idioma.
No final do século XIX e início do século XX, aconteceu na Europa, o chamado:
Movimento da Reforma, cujo objetivo foi modificar a maneira como os idiomas, de
forma geral, vinham sendo ensinados até então. Esse movimento deu origem ao Método
Direto (RICHARDS; RODGERS, 1986).
Ainda segundo Richards e Rodgers (1986) Henry Sweet (1845-1912), linguista
inglês, e Wilhelm Viëtor (1850-1918), linguista alemão, foram os que mais se
destacaram no Movimento da Reforma do ensino de idiomas. Ambos acreditavam que
todo idioma deveria priorizar o desenvolvimento da oralidade do idioma. Partindo da
premissa de que no proceso de aquisição de qualquer língua, desenvolvemos a
habilidade oral primeiro, o Método Direto prioriza a habilidade oral. Nos cursos de
formação de professores, era comum termos o ensino da fonética do idioma, durante
minha formação docente, tive uma disciplina destinada a este estudo e a professora nos
pedia para transcrever foneticamente textos inteiros, com o intuito de que nos
apropriássemos da pronúncia correta dos vocábulos. Neste método, todo ensino deve ser
contextualizado, a gramática é ensinada de forma indutiva. Evita-se o uso da tradução,
mas o professor pode recorrer à língua materna para auxiliar na explicação de palavras e
estruturas novas. (RICHARDS; RODGERS, 1986)
O Método Direto obteve êxito nas escolas de idiomas privadas, porém o mesmo
não ocorreu nas escolas públicas secundárias, devido a uma série de fatores. Existia uma
grande exigência de que o processo de aprendizagem deveria assemelhar-se o máximo
possível com a maneira pela qual a primeira língua é adquirida. E se chegou à conclusão
de que isso seria muito difícil, primeiro porque o método direto não levava em
consideração as limitações encontradas em toda e qualquer sala de aula de língua
estrangeira, ele demandava que as aulas fossem ministradas por nativos da língua, ou
professores extremamente fluentes no idioma, porém nem todos os professores
preenchiam esse requisito. É um método dependente das habilidades do professor e não
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do livro didático, ele não apresentava uma base sólida dentro dos pressupostos da
linguística aplicada. Além de demandar um esforço muito grande do professor para
explicar o significado de uma palavra, quando o recurso da tradução resolveria o
problema mais rapidamente (RICHARDS; RODGERS, 1986).

Brown (2006) analisa este método focando que ele não teve êxito no
ensino público por causa da escassez de orçamento, do tamanho das
turmas, do tempo e do conhecimento do professor que acabavam por
dificultar o seu uso. Em 1920, o método começa decair, em retomada
ao Método Gramática Tradução, dentro das escolas públicas
garantindo um aprendizado de tradução e de gramática, enfocando as
habilidades da leitura e da escrita (SANT’ANNA et al., 2014, p. 32).

Nas escolas regulares, nas aulas de língua estrangeira, o Método GramáticaTradução ainda é a preferência de muitos professores. Muitos justificam sua escolha por
causa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) cujas questões são formuladas a
partir dos pressupostos desse método.

1.2 ABORDAGENS E MÉTODOS
1.2.1 Os métodos mais utilizados para o ensino do inglês até os dias de hoje
a) O MÉTODO ORAL E SITUACIONAL (The Oral Approach and Situational
Language Teaching)
Ainda segundo Riachards & Rodgers (1986) The Oral Approach and Situational
Language Teaching referem-se a uma abordagem de ensino de línguas desenvolvida por
linguistas Ingleses da área da linguística aplicada, de 1930 a 1960. O método oral teve
um impacto duradouro na criação de material de ensino de Inglês ensinado como língua
estrangeira (EFL) e como segunda língua (ESL).

Principais princípios e práticas do Oral Approach and Situational Language
Teaching: (Métodos Oral e Situacional)
A criação desse método teve como principal objetivo desenvolver bases mais
objetivas para uma abordagem do ensino de línguas com ênfase na oralidade. Uma
ênfase que fosse ainda mais significativa do que a encontrada no Método Direto (Direct
Method).
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Tanto a Abordagem Oral (Oral Approach) quanto o Método Direto (Direct Method)
utilizavam procedimentos para desenvolver a habilidade oral, porém este último não
possuía uma base sistematizada na teoria e na prática da linguística aplicada.
O Método Situacional (Situational Language Teaching) foi desenvolvido na
década de 30 por linguistas na Inglaterra e aplicado até a década de 60. Ao analisarmos
as características e semelhanças dos métodos direto e situacional, podemos dizer que
ambos ensinam a gramática de forma indutiva. Não existe a explicação de estruturas
gramaticais ou novas palavras, nem na língua-alvo, nem na língua materna. Os alunos
devem inferir o significado com a ajuda do contexto, somente. É esperado do aluno que
ele seja capaz de aplicar todo o conhecimento adquirido fora da sala de aula em outros
contextos, pois essa é a forma que uma criança aprende a comunicar-se, quando começa
a falar.
Busca-se ensinar aos alunos as quatro habilidades: ouvir, falar, ler e escrever.
Essas habilidades chegam aos alunos por meio das estruturas. Como os erros devem ser
evitados ao máximo, enfatiza-se a acuidade tanto gramatical quanto de pronúncia .
Todas as habilidades da língua derivam da língua falada. Existe um programa estrutural
e uma lista de vocabulário. Desta forma, as estruturas são ensinadas a partir de frases e o
vocabulário escolhido para ser ensinado é aquele necessário para transmitir a explicação
das estruturas gramaticais (RICHARDS; RODGERS, 1986).
Utiliza-se uma abordagem situacional para o ensino das novas estruturas, muitas
vezes com o auxílio de exercícios de drills11 (repetições guiadas e atividades de
substituições, repetição em coro), ditado, atividades controladas pelo professor (leitura e
escrita baseadas na habilidade oral). Outras atividades de prática oral são usadas, às
vezes, como trabalhos em dupla e em grupos.
O professor tem um papel triplo nessa metodologia. Em um primeiro momento,
ele é o modelo que os alunos precisam, responsável por criar a situação ideal e emitir as
novas estruturas que os alunos devem reproduzir oralmente. Em seguida, o professor
assume o papel de condutor de uma orquestra, ou seja, ele quem detém o comando da
aula. Assim, ele também é o elemento-chave da aula, e o livro-texto funciona somente
como um guia que possui as atividades que serão desenvolvidas em sala. Ele deve,
ainda, controlar o tempo das atividades, promover atividades de prática oral para dar
suporte às estruturas trazidas que aparecem no texto, revisar as estruturas aprendidas,
11

Técnica de ensino de idiomas que consiste na exaustiva repetição de estruturas da língua, essa
técnica é muito utilizada no audiolingualismo.
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fazer ajustes às necessidades de aprendizagem de cada aluno, avaliar o progresso dos
alunos através de testes e desenvolver outras atividades de aprendizagem diferentes
daquelas propostas pelo livro (RICHARDS; RODGERS, 1986).

Descrição Prática do Método:
Richards e Rodgers (1986) nos esclarecem que uma aula típica do Método
Situacional sempre parte de uma prática mais controlada das estruturas para uma prática
mais livre, até que os alunos atinjam um certo nível de autonomia, na fala, na leitura e
na escrita.
Todos os professores, que consideravam importante utilizar um método de
ensino que priorizasse a prática da língua em sala de aula, o ensino da gramática, e os
padrões frasais, optaram pelo Método Situacional (Situational Language Teaching).
Esse método continuou sendo amplamente utilizado nos anos 1980.
Em nossa pesquisa, observaremos se o Método Situacional é uma escolha
metodológica que se faz presente nos dias atuais.

b) O MÉTODO AUDIOLINGUAL (The Audiolingual Method)
A união do estruturalismo (teoria linguística) com o comportamentalismo (teoria
de aprendizagem) deu origem ao método Audiolingual. Essa abordagem priorizava o
treino da escuta, primeiramente, e, em seguida, treinava-se a pronúncia, a fala, a leitura
e a escrita. A língua estava diretamente direcionada à fala, que era acessada através das
estruturas da língua (RICHARDS; RODGERS, 1986).
O termo Audiolingualismo (Audiolingualism) foi criado pelo professor Nelson
Brooks12, em 1964. Apesar de ter perdido sua popularidade no final dos anos 1960, o
Audiolingualismo ainda é utilizado em algumas escolas de idiomas nos dias de hoje.
Sendo assim, analisaremos a abordagem desse método, partindo dos aspectos
teóricos da língua. Richards; Rodgers (1986) diz que a espinha dorsal dessa teoria é a
linguística estruturalista, cuja visão preconiza a ideia de que aprender uma língua
significa dominar os blocos construtores da mesma e aprender as regras que explicam

12

Nelson Brooks foi professor emérito de francês na Universidade de Yale, EUA. Ele foi
autoridade no ensino de línguas estrangeiras para alunos do ensino médio e faculdade. Fonte:
www.nytimes.com. Acesso em: 21/04/2020.
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como tais blocos são combinados. Em 1961, o linguista William Moulton13 defendeu a
ideia de que uma língua corresponde à fala e não à escrita. Nesse sentido, ela é,
portanto, um conjunto de hábitos e, por esta razão, devemos ensinar a língua
propriamente dita, e não ensinar sobre ela.
Na época da criação do Audiolingualism, a teoria do behaviorismo estava em
alta (SKINNER, 1957).
O maior crítico que o Método Audiolingual teve foi Noam Chomsky
(1950), que afirmou que a linguagem é criativa, não é memorizável,
nem é baseada em um hábito. Além disso, para Chomsky, a linguagem
é um fenômeno universal da mente humana: todas as crianças nascem
com o conhecimento dos princípios estruturais e gramaticais de todas
as línguas, por isso pode-se explicar o sucesso e a rapidez com que
uma criança aprende uma determinada língua. Todas as crianças
passam pelos mesmos estágios da aquisição da linguagem. Chomsky
ainda diz que saber uma determinada língua significa que as pessoas
são capazes de criar um número infinito de sentenças, mesmo aquelas
que nunca foram sequer produzidas ou mesmo ouvidas anteriormente
(SANT’ANNA et al., 2014, p. 14).

O pensamento de Chomsky é totalmente contrário ao de Skinner que, como
adepto da teoria comportamental, acreditava que a aprendizagem de uma língua
baseava-se na aquisição de hábitos, reforçados pela exposição e repetição de amostras
da língua-alvo. O processo ensino-aprendizagem se dá a partir de condicionamento:
estímulo e resposta. A cada acerto, o aluno é recompensado e os erros devem ser
evitados a todo o custo. Assim, não há espaço para a criatividade discente.
O syllabus (conteúdo programático)14 desse método possui uma base linguística
ou estrutural. Ele inicia com itens-chave de fonologia, morfologia e sintaxe da língua.
Os tópicos são escolhidos com base no critério de uma análise contrastiva das
diferenças entre a língua materna e o idioma alvo, pois acredita-se que essas diferenças
são a causa das principais dificuldades de aprendizagem dos alunos.

Prioriza-se o desenvolvimento das habilidades orais, de forma a seguir
a ‘ordem natural’ de aquisição de primeira língua: compreensão
auditiva, produção oral, compreensão textual e, por fim, a produção
textual. As estruturas e os novos vocábulos são apresentados por meio
de diálogos artificiais elaborados com a finalidade de proporcionar ao
aluno a visualização de um possível contexto de uso da estrutura. Os
diálogos são aprendidos por imitação e repetição e os drills são
considerados a atividade central de prática de uso da língua

13
14

Escreveu Applied Linguistics in the Classroom, 1961.
Entendemos por syllabus os conteúdos a serem ensinados aos alunos.
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(LARSEN-FREEMAN, 2000, p.44-45 APUD JALIL; PROCAILO,
2009, p. 778).

O método audiolingual assemelha-se ao Método Direto no sentido de que ambos
focam no desenvolvimento da oralidade, porém eles diferem no que diz respeito à
questão da preocupação com a ênfase do domínio das estruturas gramaticais, o
audiolingualismo prioriza a acuidade gramatical e interações linguísticas livres de
“erros” gramaticais, já o Método Direto possui um currículo baseado em situações que
promovam a fluência linguística.
De acordo com Brooks (1964) o professor serve de modelo de todas as estruturas
que ele pretende ensinar aos alunos, em seguida, leva os alunos a praticarem as
estruturas aprendidas. O padrão de interação inicial é professor-aluno, depois professoralunos. O livro didático também é uma ferramenta muito importante juntamente com o
áudio do inglês original. Acredita-se que este método seja extremamente eficaz quando
bem executado (BROOKS, 1964 apud RICHARDS; RODGERS, 1986).

c) MÉTODO DE LEITURA OU ENSINO DO INGLÊS INSTRUMENTAL
(The Reading Method)
De acordo Sant’Anna et al. (2014), esse método surgiu a partir das constatações
de que o Método Direto não tinha como ser implementado em contexto escolar. Partiuse da premissa de que a leitura era a habilidade mais importante para se adquirir ao
aprender uma língua estrangeira. Isso porque a maioria dos alunos não fazia viagens
internacionais frequentemente, tampouco existia a onda de globalização promovida pela
internet. Além disso, um outro problema era a dificuldade de encontrar professores
fluentes no idioma. Vale lembrar que estamos falando dos anos 1920.

Características:
O professor trabalha as lições na Língua Materna (LM) dos alunos, portanto, não
há a necessidade de termos professores fluentes no idioma. A proposta é somente
desenvolver a leitura e a compreensão do texto. Assim, temos uma lista de perguntas
após a leitura do mesmo e o ensino de gramática e vocabulário. Ainda encontramos esse
formato de curso nas disciplinas intituladas Inglês Instrumental oferecidas nas
universidades, uma vez que a maioria dos alunos universitários necessita ter acesso à
literatura específica que ainda não se encontra traduzida para o Português. Portanto, os
alunos aprendem técnicas de leitura, como as que descreveremos abaixo:
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1. Inferência.
2. Skimming (técnica rápida de leitura para depreender os pontos principais do
texto, usa-se essa técnica quando queremos encontrar a ideia principal de um texto e ver
se o artigo pode ser de interesse em sua pesquisa. Você pode ler o título, o subtítulo, os
cabeçalhos e as ilustrações).
3. Scanning (habilidade de leitura em alta velocidade, é uma habilidade que
ajuda o leitor a obter informação de um texto sem ler cada palavra, scanning envolve
mover os olhos de cima para baixo na página, procurando palavras-chave, frases
específicas ou ideias), após escanear o documento, você usa a técnica de skimming;
4. Reconhecimento de cognatos e falsos cognatos, afixos, tempos verbais.
Técnica do método:
Leitura em voz alta e compreensão textual: o professor realiza a
leitura do texto em Língua Estrangeira (LE) em voz alta. Às vezes, a
leitura pode ser feita pelo aluno. Após essa etapa, perguntas referentes
ao texto são formuladas e devem ser respondidas na Língua Materna
(LM), a fim de guiar o aluno a localizar as informações dispostas no
texto.
Inferência textual: a tradução é evitada. O professor encoraja a
inferência textual, por meio de exercícios específicos que levam o
aluno a adivinhar o sentido das palavras pelas palavras familiares ou
cognatas, em vez de traduzi-las.
Leitura intensiva e extensiva. A leitura é intensiva e é supervisionada
pelo professor que desenvolve a compreensão de seus alunos por
exercícios que focam em estruturas gramaticais; apresentação de novo
vocabulário e aproximam o aluno de estruturas sentenciais completas.
A fim de manter contato com a língua estudada fora da sala de aula, o
professor aplica a leitura extensiva, momento em que o aluno escolhe
e lê textos compatíveis com seu nível de conhecimento.
Adequação de conteúdo à aula: os livros-texto são formulados a partir
de gêneros textuais específicos que correspondam à necessidade de
aprendizagem dos alunos, assim como a frequência vocabular e
algumas expressões idiomáticas que são destacadas e apresentadas
pelo professor durante as aulas.
Por tratar-se de um método que tem o aluno como centro da aula, as
técnicas que envolvem as práticas pedagógicas do professor de LE são
pensadas a fim de propiciar um aumento da capacidade de ler,
principalmente dos alunos mais aplicados e independentes.
Dessa forma, os alunos que apresentem níveis similares de
conhecimento podem ser expostos a textos de diferentes níveis de
dificuldade e podem despertar maior interesse pelos falantes da LE e
curiosidades sobre seu modo de vida (SANT’ANNA et al., 2014, p.
45-46).
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c) O MÉTODO GRAMÁTICA TRADUÇÃO (Grammar Translation Method)
Esse método é o mais adequado para o ensino do inglês cujo objetivo é a
tradução de palavras, frases e textos. Aqui, o professor é o centro da aula, não havendo
espaço para interações entre professor-aluno, ou aluno-aluno. O foco da aprendizagem é
ensinar a gramática da língua para que o aluno seja capaz de traduzir textos (RHALMI,
2009 apud LORENZI; FIAMONCINI, 2018).
Dentre as técnicas para a aplicação deste método temos: o uso predominante da
língua materna, aulas cujo foco são explicações gramaticais, ensino da morfologia e
sintaxe do idioma. Os alunos são expostos a textos na língua-alvo, mesmo que não
possuam qualquer conhecimento prévio do idioma. Esse tipo de metodologia desmotiva
aqueles alunos que têm interesse em aprender a falar o idioma, e acabam desistindo de
estudar a língua. Temos, também, exercícios de tradução e os alunos são incentivados a
criar listas de vocabulário a partir da leitura dos textos trabalhados (BROWN, 2006
apud LORENZI; FIAMONCINI, 2018).
A meu ver, este é o método mais indicado para aqueles alunos que têm interesse
na leitura de textos acadêmico ou literatura em geral.

d) O MÉTODO COMUNICATIVO (Communicative Language Teaching)
Esse método parte da ideia de que toda e qualquer enunciação linguística carrega
os significados e as intenções de seus falantes e escritores. Consequentemente, o
objetivo principal desse método é desenvolver a proficiência comunicativa de seus
falantes em vez de objetivar a maestria gramatical da parte dos alunos. Segundo
Littlewood (1981):
A língua necessita ser compreendida como discurso, ou seja, como um
sistema para expressar sentido, significado. • Devemos ensinar a
língua e não aspectos sobre a língua. • A função principal da língua é a
interação com finalidades comunicativas. • Os estudantes devem ter
contato com manifestações autênticas da língua estudada. • A fluência
é tão importante quanto a gramática. • O domínio é constituído pelo
uso da língua. • Necessitamos incentivar a criatividade dos estudantes.
• Os erros precisam ser tidos como testagem de hipóteses. • A reflexão
sobre os processos de ensino e aprendizagem necessita ser estimulada
para contribuir para a autonomia dos estudantes. • E, por fim, a sala de
aula deve propiciar uma aprendizagem colaborativa. (LITTLEWOOD,
1981 apud LORENZI; FIAMONCINI, 2018, p. 159)

Esse método procura buscar um equilíbrio entre o ensino das funções da língua e
das estruturas gramaticais. Uma das características principais é o trabalho em pares em
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que os participantes interagem ou participam em algum tipo de transação: um dos
participantes tem uma intenção e seu interlocutor expande a conversa ou reage ao que
escutou.
Savignon (1983) cita o testemunho de Montaigne durante seu aprendizado da
língua latina, que se deu através de aulas de conversação, em vez de ser atarvés do
aprendizado e da análise de estruturas gramaticais da língua. “Without methods, without
a book, without grammar or rules, without a whip and without tears, I had learned a
Latin as proper as that of my schoolmaster”15 (SAVIGNON, 1983, p. 47 apud
RICHARDS; RODGERS, 1986, p. 68).
A forma de aprender um idioma, descrita por Montaigne, pode ser entendida da
seguinte forma “Só se aprende o que se pratica”. “Aprende-se, fazendo (DEWEY,
1959). “Não importa que se trate de uma habilidade, uma ideia, um controle emocional,
uma atitude ou uma apreciação, pois só uma experiência de situação real da vida efetiva
a aprendizagem” (SCHMIDT, 2009, p. 149). Nesta metodologia, a prática permeia todo
o aprendizado, aprende-se praticando através do uso constante do idioma. Uma outra
característica deste método é o fato dos professores prepararem o plano de curso e as
atividades, de acordo com as necessidades dos alunos.
Ao analisarmos a maneira pela qual a aprendizagem se dá, podemos dizer que
esse método prioriza o princípio da comunicação, que é visto como o objetivo principal
dessa metodologia. Portanto, acredita-se que as atividades que façam os alunos se
comunicarem entre si, são as que promovem a aprendizagem da língua. Um outro
elemento importante é o princípio das tarefas. Assim, Bryan Magee, no seu trabalho
História da Filosofia (1999), nos lembra que Dewey:
(...) defendia a ideia de que a educação das crianças devia basear-se na
abordagem da solução de problemas, ou seja, aprender fazendo,
porque ela combina ser prático com tomar ciência da importância da
teoria, encorajando as crianças a serem imaginativas em ambos os
níveis e tornando-as competentes em todos os campos da atividade
humana (MAGEE, 1999, p. 191 APUD SCHMIDT, 2009, p. 137138).

Dessa forma, as atividades nas quais a língua é usada para executar tarefas
significativas, utilizando o inglês, são as que promovem a aprendizagem do idioma.
Destaca-se, também, o ensino de vocabulário que seja relevante para o aluno,
uma vez que é esse tipo de vocabulário que dará suporte para o processo de
15

Sem métodos, sem um livro, sem gramática ou regras, sem lágrimas, tampouco um chicote,
eu aprendi um latim tão correto como o falado por meu professor.
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aprendizagem, e, finalmente, escolhem-se as atividades de aprendizagem que permitirão
que os alunos usem o idioma de forma autêntica em atividades que reproduzam
contextos da vida real, em vez de ficarem repetindo frases descontextualizadas.
O conteúdo programático do método Comunicativo é construído levando-se em
consideração as necessidades de aprendizagem dos alunos, portanto há uma certa ênfase
na aprendizagem de estruturas que facilitem a execução de tarefas utilizando o idioma.

e) A PEDAGOGIA DO PÓS MÉTODO DE KUMARAVADIVELU (2001)
Kumaradivelu é um linguista indiano que criou os pressupostos do que ele
chama de Pedagogia do Pós Método, ele classifica essa abordagem de ensino como uma
pedagogia, pois ela vai além das questões envolvendo técnicas e estratégias de ensino
trazidas por todo método de ensino de um idioma. Uma pedagogia é um termo mais
abrangente que contempla os aspectos socioculturais dos aprendizes, levando em
consideração suas bagagens de conhecimento e seus interesses no aprendizado do
idioma.
Trata-se de uma pedagogia tridimensional, que aborda os seguintes aspectos no
processo

ensino-aprendiazagem:

particularidade

(particularity),

praticalidade

(practicality) e possibilidade (possibility) (KUMARAVADIVELU, 2001, p. 538).
Para Kumaravadivelu (2001) toda pedagogia, assim como a política, é local, ou
seja, precisamos levar em consideração as especificidades do espaço em que ela atuará.
As possíveis causas do insucesso de muitos métodos de ensino de idioma estão
relacionadas à falta de afinidade entre os pressupostos metodológicos e a realidades dos
alunos. Portanto, a particularidade tem que ser um alvo a ser perseguido pelos
professores (BECKER, 1986). Portanto, a pedagogia da particularidade só pode ser
exercida com a ajuda da pedagogia da praticalidade, ou seja, sem a prática pedagógica
atrelada ao conhecimento da teoria, o professor não conseguirá tornar-se sensível às
particularidades discentes, e do ambiente escolar como um todo.
A pedagogia da praticalidade abre caminho para a chegada da pedagogia da
possibilidade. Essa pedagogia tem como objetivo empoderar os aprendizes, e
possibilitar aos estudantes e professores oportunidades para refletirem sobre o status
quo que, na maioria das vezes, os subjuga (KUMARADIVELU, 2001, p. 542). E mais
do que isso, essa maneira de ensinar aponta para a necessidade de criarmos teorias e
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práticas sociais que dialoguem com as experiências que os estudantes já trazem em suas
bagagens para o espaço escolar (GIROUX, 1988).

f) APRENDENDO AO ENSINAR (Learning by Teaching)
Nessa modalidade de ensino, o estudante aprende enquanto transmite os
conhecimentos que já possui, ou seja, ele exerce o papel do professor. Esse método foi
criado pelo professor de idiomas de nacionalidade francesa Jean-Paul Martin, em
escolas na Alemanha na década de oitenta (STOLLHANS, 2016).
Os alunos têm a oportunidade de transferir os conhecimentos que já possuem
sobre um dado assunto aos alunos de estágios anteriores de aprendizagem, tudo através
de projetos que permitem que os “alunos- professores” desenvolvam habilidades que
facilitam a transmissão de conhecimento, como: trabalho em equipe, habilidades de
apresentação e comunicação e criatividade (STOLLHANS, 2016). Segundo Grzega e
Schöner (2008):
“(…)leaners are given the chance to acquire creativity, independence,
self-confidence and key competencies, such as the ability to work in
teams, the ability to communicate, complex thinking, the competence
to seek and find information, explorative behaviour, presentation
skills, project competence, Internet skills, the ability to structure
information and generate knowledge, punctuality, reliability and
patience” (p.169)16

Portanto, essa metodologia beneficia tanto o aluno que ensina quanto o que
aprende, pois através dessa metodologia o aluno que ensina tem a chance de
desenvolver inúmeras habilidades, e esse desenvolvimento é um dos pontos fortes do
método Aprendendo ao Ensinar (MARTIN, 1985).

16

(...)os aprendizes têm a chance de adquirir criatividade, independência, auto-confiança e
competências muito importantes como, a habilidade de trabalhar em grupo, de se comunicar, de
desenvolver o pensamento complexo, desenvolvem a capacidade de buscar e encontrar
informações, desenvolvem o comportamento explorativo, além de desenvolver habilidades de:
apresentação, competência para desenvolver projetos, de usar a Internet, de estruturar
informações e produzir conhecimento, tornam-se mais pontuais, confiantes e pacientes.
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1.3 A PROPOSTA DA BNCC: RELAÇÕES IDENTIFICÁVEIS COM OS
MÉTODOS E ABORDAGENS ESTUDADOS (COERÊNCIA ENTRE O DISCURSO
DA BASE E OS MÉTODOS QUE PROPÕEM INVESTIR NA ORALIDADE)
Como abordado na introdução desse trabalho, existe um interesse em ampliar o
número de falantes de língua inglesa no Brasil, portanto queremos compreender como
esta língua vem sendo trabalhada no contexto de escolas públicas, considerando que,
historicamente, esse ensino sempre teve foco gramatical (RICHARDS; RODGERS,
1986). Assim, interrogamos: como a nova base poderá ser inserida no contexto das
aulas, a fim de que a oralidade possa ser desenvolvida com os alunos, como ela prevê
em uma de suas diretrizes?
A BNCC para o ensino fundamental é considerada de caráter normativo, mas
faz-se necessário que nos debrucemos sobre ela, e analisemos sua operacionalização nos
contextos escolares. Dentre as inúmeras variáveis, podemos citar o fato de que o Brasil
possui um vasto território, e as escolas existentes possuem peculiaridades que não
permitem considerar a aplicabilidade de uma única proposta curricular, igual para todxs.
O documento define “o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens
essenciais, que todos os alunos deverão desenvolver durante a educação básica”
(BRASIL, 2017, p. 7). Parece-nos complicado trabalharmos os mesmos conteúdos com
alunos, de distintas regiões, pertencimentos sociais e trajetórias de vida tão diferentes e
distantes. Sabemos que há diferenças culturais e econômicas que não podem ser
negligenciadas, sobretudo ao formularmos diretrizes curriculares.
Não podemos deixar de mencionar a questão de que houve uma decisão política
sem que uma discussão mais aprofundada tenha sido feita, buscando discutir a
operacionalidade do projeto em cada comunidade escolar e se as estruturas escolares
estariam preparadas para o início da sua implementação.
Partindo da discussão dos aspectos gerais da BNCC, passamos agora para as
competências específicas de língua inglesa para o ensino fundamental. A competência
de número dois é a que mais nos interessa nesse trabalho. Ela ressalta a comunicação na
língua inglesa em contexto escolar, e vai mais longe quando fala de questões como
ampliação das perspectivas de outras culturas e, principalmente, do protagonismo
social. Portanto, temos duas questões de suma importância no texto do documento: uma
pertinente ao aspecto linguístico do idioma, quando estabelece como um de seus
objetivos a habilidade oral da língua; e outra de caráter político quando destaca a
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questão da ampliação cultural e consequente desenvolvimento do protagonismo social.
Conforme citação a seguir:
2. Comunicar-se na língua inglesa, por meio do uso variado de
linguagens em mídias impressas ou digitais, reconhecendo-a como
ferramenta de acesso ao conhecimento, de ampliação das perspectivas
e de possibilidades para a compreensão dos valores e interesses de
outras culturas e para o exercício do protagonismo social (BRASIL,
2017, p. 244).

O texto da BNCC para o ensino do inglês no ensino fundamental nos diz que:
(...) o estudo da língua inglesa pode possibilitar a todos o acesso aos
saberes linguísticos necessários para engajamento e participação,
contribuindo para o agenciamento crítico dos estudantes e para o
exercício da cidadania ativa, além de ampliar as possibilidades de
interação e mobilidade, abrindo novos percursos de construção de
conhecimentos e de continuidade nos estudos. É esse caráter
formativo que inscreve a aprendizagem de inglês em uma perspectiva
de educação linguística, consciente e crítica, na qual as dimensões
pedagógicas e políticas estão intrinsecamente ligadas. Ensinar inglês
com essa finalidade tem, para o currículo, três implicações
importantes (BRASIL, 2017, p. 241).

De acordo com a BNCC, a aprendizagem do inglês contempla objetivos
políticos e linguísticos, sendo essa preocupação o que motivou a criação de um
currículo que contemplasse três itens importantes, a saber:
1.

A relação entre língua, território e cultura assume um novo formato, uma

vez que os falantes do inglês não se circunscrevem apenas ao território onde habitam os
falantes nativos do idioma. O inglês pertence ao mundo globalizado, ou seja, é
considerado uma língua franca. Portanto, o documento oficial traz para o debate alguns
questionamentos, um deles trata de buscarmos compreender : “Que inglês é esse que
ensinamos na escola?” (BRASIL, 2017, p. 241), esse inglês precisa estar inscrito numa
perspectiva em que:
(...) [sejam] acolhidos e legitimados os usos que dela fazem falantes
espalhados no mundo inteiro, com diferentes repertórios linguísticos e
culturais, o que possibilita, por exemplo, questionar a visão de que o
único inglês “correto” – e a ser ensinado – é aquele falado por
estadunidenses ou britânicos (BRASIL, 2017, p. 241).

Este trecho esclarece que não devemos apresentar aos alunos as diversas
variáveis linguisticas do idioma, com seus diferentes sotaques e escolhas lexicais.
2.

O segundo questionamento “diz respeito à ampliação da visão de

letramento, ou melhor, dos multiletramentos, concebida também nas práticas sociais do
mundo digital” (BRASIL, 2017, p. 242), esse trecho do documento nos mostra que o

41
aprendizado do inglês pode ser feito de formas plurais, não ficando apenas preso ao
contexto da sala de aula. Ao mencionar que “(...) a língua inglesa potencializa as
possibilidades de participação e circulação – que aproximam e entrelaçam diferentes
semioses e linguagens (verbal, visual, corporal, audiovisual), em um contínuo processo
de significação contextualizado, dialógico e ideológico (...)” (BRASIL, 2017, p. 242),
podemos perceber a abertura a múltiplas formas de ensino do idioma, que vai desde os
apetrechos tecnológicos a trabalhos interdisciplinares na comunidade escolar. O
professor de inglês pode fazer parcerias com os profissionais de outras áreas de ensino,
como as artes, a educação física, e até mesmo a culinária.

3.

E finalmente, temos a implicação que:

(...) diz respeito a abordagens de ensino. Situar a língua inglesa
em seu status de língua franca implica compreender que
determinadas crenças – como a de que há um “inglês melhor”
para se ensinar, ou um “nível de proficiência” específico a ser
alcançado pelo aluno – precisam ser relativizadas (BRASIL,
2017, p. 242).
O documento nos brinda com uma “liberdade” de ação na formulação do
currículo e no processo de escolha das metodologias que serão utilizadas para ensiná-lo.
Desta forma, o preciosismo de continuar ensinando regras gramaticais com o intuito de
formar um falante proficiente no idioma não é mais o objetivo principal, mas o objetivo
passa a ser o de formar um falante que seja capaz de utilizar o idioma para se comunicar
e interagir entre seus pares, o ensino de estruturas gramaticais não mais seria o foco das
aulas.
Vale destacar que as três implicações abordadas acima deram origem à criação
dos eixos organizadores para o ensino da Língua Inglesa. Os eixos organizadores para o
ensino da Língua Inglesa são os seguintes:
1. Eixo Oralidade;
2. Eixo Leitura;
3. Eixo Escrita;
4. Eixo Conhecimentos linguísticos;
5. Eixo Dimensão cultural.

Nosso interesse de pesquisa tem como foco o eixo oralidade, mas como a parte
está no todo e o todo nas partes, os demais eixos também não deixaram de ser
observados durante a empiria.
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Sendo assim, o eixo Oralidade envolve:
(...) as práticas de linguagem em situações de uso oral da língua
inglesa, com foco na compreensão (ou escuta) e na produção oral (ou
fala), articuladas pela negociação na construção de significados
partilhados pelos interlocutores e/ou participantes envolvidos, com ou
sem contato face a face. Assim, as práticas de linguagem oral
presenciais, com contato face a face – tais como debates, entrevistas,
conversas/diálogos, entre outras –, constituem gêneros orais nas quais
as características dos textos, dos falantes envolvidos e seus “modos
particulares de falar a língua”, que, por vezes, marcam suas
identidades, devem ser considerados. Itens lexicais e estruturas
linguísticas utilizados, pronúncia, entonação e ritmo empregados, por
exemplo, acrescidos de estratégias de compreensão (compreensão
global, específica e detalhada), de acomodação (resolução de
conflitos) e de negociação (solicitação de esclarecimentos e
confirmações, uso de paráfrases e exemplificação) constituem
aspectos relevantes na configuração e na exploração dessas práticas.
Em outros contextos, nos quais as práticas de uso oral acontecem sem
o contato face a face – como assistir a filmes e programações via web
ou TV ou ouvir músicas e mensagens publicitárias, entre outras –, a
compreensão envolve escuta e observação atentas de outros
elementos, relacionados principalmente ao contexto e aos usos da
linguagem, às temáticas e a suas estruturas. Além disso, a oralidade
também proporciona o desenvolvimento de uma série de
comportamentos e atitudes – como arriscar-se e se fazer compreender,
dar voz e vez ao outro, entender e acolher a perspectiva do outro,
superar mal-entendidos e lidar com a insegurança, por exemplo. Para
o trabalho pedagógico, cabe ressaltar que diferentes recursos
midiáticos verbo-visuais (cinema, internet, televisão, entre outros)
constituem insumos autênticos e significativos, imprescindíveis para a
instauração de práticas de uso/interação oral em sala de aula e de
exploração de campos em que tais práticas possam ser trabalhadas
(BRASIL, 2017, p. 243).

Podemos identificar traços de alguns métodos de ensino da lígua inglesa na
proposta metodológica do Eixo Oralidade da BNCC. Entre os métodos identificados,
podemos citar: o método situacional, o método comunicativo, o método estrutural e o
método de leitura.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA: OS ESTUDOS DO
COTIDIANO ESCOLAR
Nossa pesquisa se desenvolveu na perspectiva metodológica das pesquisas
nos/dos/com os cotidianos das escolas (ALVES; GARCIA, 2008; OLIVEIRA; ALVES,
2008; OLIVEIRA; SGARBI, 2008) e a partir da observação do cotidiano de uma turma
de sétimo ano do Ensino Fundamental, considerando, como sugere essa abordagem
metodológica, o espaço escolar como um todo, para além daquilo que ocorre na sala de
aula.
Optamos pelo uso do plural nos/dos/com para demonstrar a pluralidade presente
no cotidiano, uma vez que ele é um fenômeno que acontece em rede. Portanto, todos os
ambientes escolares contam, pois o nosso olhar transcende o que acontece na sala de
aula.
Na escola, a chamada “sala dos professores” e a conhecida “hora do
cafezinho” exercem uma importância capital na troca de experiências
vividas, na sala de aula ou em outros espaçostempos, para os
professores/professoras. Já o “portão da entrada da escola” ou o “pátio
de recreio” representam este mesmo papel para os alunos/alunas
(ALVES, 2008, p. 35).

A escolha pela pesquisa com os cotidianos deve-se à compreensão de que o
cotidiano é um espaço de criação, é um espaço onde aquilo que está previsto se
modifica pela ação dos sujeitos, pelos conhecimentos anteriores, pelas capacidades,
pelas condições de trabalho e por tantas outras razões que fazem de cada realidade uma
experiência diferente de todas as outras (CERTEAU, 1994). Acreditamos, ainda, que o
conhecimento se tece em redes em que todos esses aspectos se relacionam e interagem.
Portanto, para saber como se desenvolve o que está previsto, é preciso estar presente no
ambiente que pretendemos investigar (OLIVEIRA e ALVES, 2008).
As pesquisas nos/dos/com os cotidianos, embora utilizem procedimentos de
pesquisa comuns a outras metodologias qualitativas, têm suas peculiaridades. Vamos
apresentar aqui os cinco movimentos constitutivos desta metodologia, considerados
necessários para que elas se desenvolvam, tomando por base a proposta de Alves
(2008).
O primeiro movimento é chamado de “O sentimento do mundo”, numa alusão a
Carlos Drummond de Andrade, e é entendido como uma necessidade, considerando-se
que é importante:
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(...) ir muito além do olhar que vê, com o qual aprendemos a trabalhar.
É preciso entender, assim, que o trabalho a desenvolver exigirá o
estabelecimento de múltiplas redes de relações: entre mim e os
problemas específicos que quero enfrentar; eu e os sujeitos dos
contextos cotidianos referenciados; entre eu e, esses sujeitos e outros
sujeitos com os quais tecem espaçostempos cotidianos (ALVES, 2008,
p. 23).

As informações captadas e selecionadas para análise não existiram por si só, mas
em constante diálogo com os problemas que procuramos observar, com o entorno social
em que a escola está inserida, com todos os sujeitos que habitam o espaço escolar. E,
enfim, diálogos e enredamentos que nos levaram à tessitura de conhecimentos sobre
nosso tema de pesquisa.
Além de tudo isto, o sentimento de mundo terá que incluir o combate
permanente a todo pensamento estruturado anteriormente nos outros,
com certeza, mais especialmente dentro de mim mesma, com meus
valores, meus preconceitos e minha preguiça (ALVES, 2008, p. 23).

Podemos dizer que o maior desafio neste tipo de pesquisa é a desconstrução de
nossa própria compreensão das possibilidades da pesquisa nas/das realidades escolares,
construída num paradigma centrado na ideia de que precisamos – e a pesquisa nos
permite – encontrar respostas para todas as perguntas e que, com elas, podemos,
portanto, solucionar todo e qualquer tipo de problema. Deste modo, tenho que
reconstruir este “eu” e sua consequente forma de estar e olhar o mundo para
desenvolver uma pesquisa que busque prioritariamente a compreensão das realidades,
antes de explicar seus problemas e “solucioná-los” por meio de fórmulas muitas vezes
inapropriadas.
O segundo movimento seria o que a autora chama de “virar de ponta-cabeça”,
subvertendo a ideia de que a teoria serve de guia para a leitura da realidade e
entendendo que, ao utilizarmos uma única teoria para analisarmos uma determinada
questão, já iniciamos o processo com verdades onde a vida cotidiana deverá encaixar-se.
Assim, nesta perspectiva de pesquisa, as teorias servem como hipóteses cujos limites
são, ou no mínimo podem ser, ultrapassados de acordo com o desenrolar da pesquisa,
exigindo dos pesquisadores uma compreensão da teoria inicialmente utilizada como
limite, que, para ser superado, sugere o trabalho com múltiplos referenciais teóricos, de
modo a darmos conta da complexidade inerente à vida cotidiana.
Um dos pressupostos que se associa a esse movimento é o de que é impossível
captar o real (PAIS, 2003). O autor nos fala da necessidade de nos apropriarmos desta
consciência epistemológica, caso queiramos ser bem-sucedidos na nossa busca de
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compreensão do cotidiano, que se insinua, mas não se mostra, e, por isso, para ser lido,
requer que recorramos a múltiplos procedimentos e fundamentos.
Ainda de acordo com Pais (2003), ao reunirmos os dados para nossa pesquisa,
fazemos deles uma “leitura” que considera a impossibilidade de captar o real enquanto
tal, mas que nos permite avançar na compreensão de uma realidade que é múltipla,
enredada, imprevisível e singular.
Buscando dar conta de nossos objetivos considerando esta impossível captação
do real enquanto tal, trabalhamos com o paradigma indiciário de Ginzburg (1989), que
sugere ser necessário o pesquisador ir atrás dos pequenos indícios e pistas, que não
cabem nas grandes narrativas, mas que ajudam a compreender o que se passa quando
aparentemente nada se passa, como aponta Pais (2003). Devemos buscar, no cotidiano,
indícios do que de fato está operando ali, que vai além do que se espera que aconteça.
Daí a importância do terceiro movimento apontado por Alves (2008) e reiterado
por Oliveira (2007), que é complementar ao segundo, mas se dirige ao trabalho
empírico. É chamado pelas autoras de “beber em todas as fontes”,
(...) ou seja, que tudo que integra a vida cotidiana pesquisada precisa
ser considerado relevante para a pesquisa. Superar a ideia de que
apenas aquilo que pode ser classificado, organizado, enquadrado serve
como dado de pesquisa e mergulhar na complexidade da vida,
buscando captar seu dinamismo, seus enredamentos, seus pequenos
acontecimentos torna-se meio fundamental para o encontro do
imprevisível, do incontrolável, do diverso, do singular que também
fazem parte da vida cotidiana, e da aprendizagem sobre o mundo
(OLIVEIRA, 2007, p. 14).

Tudo o que acontece na sala de aula e na escola é, portanto, fonte de
conhecimento sobre ela e, por isso, relevante para o desenvolvimento de sua
compreensão. Não há hierarquização de elementos de pesquisa, todas as variáveis que
interferem na constituição do contexto que está sendo pesquisado devem ser levadas em
consideração.
O quarto movimento é chamado de “narrar a vida e literaturizar a ciência”, que
defende a ideia de que, se pesquisamos de outro modo, considerando a complexidade da
vida cotidiana e a multiplicidade de elementos que a constitui, será preciso encontrar
outros modos de “dizer” nossas pesquisas que transcendam a linguagem formal e sem
sujeito da ciência moderna. Aqui nos deparamos com a importância das narrativas nas
pesquisas dos cotidianos.
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Além das culturas orais que já foram bem estudadas por antropólogos
de diversas correntes, essas histórias são, também no cotidiano, desde
sempre, o repositório amplo do saber das ações humanas nesses
contextos: nelas estão desde o reconhecimento psicológico de alguém,
quando se conta as respostas rápidas que tinha quando era criança,
passando para um chazinho infalível para alguma doença (...)
(ALVES, 2008, p. 35).

Assim, consideramos, neste modo de pesquisar, a necessidade de recuperação da
autoria na/da produção e apresentação dos conhecimentos, da superação da ideia de uma
descrição neutra de uma determinada realidade e sua substituição pela narrativa dos
sujeitos da pesquisa, sejam eles pesquisadores ou sujeitos pesquisados.
E são esses sujeitos que constituem o quinto movimento, baseado no Ecce homo
nietzscheano, que Alves nomeia como “Ecce femina”, por entender que é o mais
apropriado ao cotidiano das nossas escolas, marcadamente feminino. Trata-se de
reconhecer que, nesta perspectiva de pesquisa nos/dos/com os cotidianos, o tempo todo
o que nos interessa são as pessoas (ALVES, 2008, p. 45-46). Segundo Alves (2008), a
mulher é sempre vista como menos sábia numa sociedade que ainda valoriza mais a
produção intelectual dos homens, e, por isso, aproveita o reconhecimento da relevância
dos sujeitos da escola para identificar e valorizar sua marca pelo feminino.

Metodologia e critérios utilizados para a escolha dos participantes
Como nossa pesquisa envolveu seres humanos, antes de iniciá-la, submetemos o
projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Plataforma Brasil. O
projeto intitulado ”Pesquisando sobre o desenvolvimento da oralidade do inglês em
contexto de escolas públicas regulares” está registrado sob o número de CAAE
(Certificado de Apresentação de Apreciação Ética): 04095918.7.0000.5284.
Todos os alunos que participaram da pesquisa assinaram o Termo de
Assentimento (TA) e os pais o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), a
professora também assinou o TCLE. Além disso, obtivemos a consentimento da
Direção da escola para a realização da pesquisa através de documento assinado pela
própria Direção.
Após a fase de submissão do projeto para apreciação e consequente aprovação
na Plataforma Brasil, demos início à pesquisa na Escola Estadual de Ensino
Fundamental Henrique Lage, que é uma escola da rede pública estadual da rede
Fundação de Apoio à escola Técnica (Faetec), subordinada à Secretaria de Ciência e
Tecnologia. Esta escola encontra-se situada no bairro Barreto, considerado um bairro de

47
periferia, na cidade de Niterói-RJ. A escolha da escola se deu pelo fato de eu já ter
trabalhado lá durante dez anos (2000-2011) o que facilita o meu trânsito na escola, além
de ser, também, uma escola pública. Esta escola recebe alunos do próprio bairro em que
está localizada e também bairros vizinhos, e do município de São Gonçalo; sua clientela
é de alunos oriundos de famílias da classe trabalhadora, muitos deles residem em
comunidades que apresentam risco social, o que faz com que a escola se encaixe no
perfil sócio-econômico-cultural da nossa pesquisa. O processo de admissão à escola se
deu através de sorteio até o ano de 2018; no final de 2019, esse processo foi substituído
por prova de seleção. Portanto, o ano letivo de 2020 iniciará com o corpo discente do
sexto ano de escolaridade tendo obtido seu acesso à escola através de concurso público.
O estudo de campo teve início no primeiro semestre de 2019. No ano de 2018,
fiz uma visita à escola, e conversei com a professora sobre a turma que seria observada;
era uma turma de sétimo ano, naquela época, em setembro de 2018. A visita à escola foi
feita com o objetivo de reconhecer o campo onde a empiria aconteceria, assim como
manter um primeiro contato com os alunos que fariam parte da pesquisa no ano de
2019, quando eles estariam no oitavo ano. Entretanto, na tentativa de acomodar meu
horário de trabalho com as atividades da pesquisa, precisei mudar a turma que seria
pesquisada, conversei com a professora e decidimos que seria a turma 701, cujas aulas
de inglês eram toda terça-feira das 16:30h às 18:00h. Iniciei a empiria em fevereiro de
2019 e fiquei imersa naquele cotidiano até julho de 2019, cinco meses. Durante esse
período, muita coisa aconteceu, vou enumerar os fatos principais.
Eu trabalhava em uma unidade de ensino da Faetec situada no município de
Bom Jardim e pedi transferência para a escola Henrique Lage. Como não havia vaga
para professor de inglês, fui relotada como professora de português em turmas do sexto,
sétimo e oitavo anos. Minha relotação ocorreu no início do mês de agosto de 2019. No
mês de setembro, a professora regente da turma da minha pesquisa, turma 701, entrou
de licença sem vencimento. A direção da escola redistribuiu a minha carga horária de
língua portuguesa e me deu todas as turmas de inglês do turno da tarde, pois como meu
concurso é para lecionar língua inglesa, precisei substituir a professora que estava
entrando de licença, em todas as turmas em que ela lecionava. Desta forma, passei a ser
a professora regente da turma 701. Os alunos gostaram da novidade, pois já estavam
acostumados com minha presença em sala desde o mês de fevereiro.
Os dados da pesquisa foram produzidos através das seguintes técnicas:
observação de aulas, entrevistas semiestruturadas (CASTRO et al., 2013) com a
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professora da turma e com um grupo de 10 alunos. Estabeleci como critério para a
escolha dos alunos aqueles que demonstraram interesse em conversar comigo sobre as
aulas de inglês e sobre a relevância do idioma para eles. A escolha dos alunos se deu da
seguinte maneira: apresentei-me como pesquisadora à turma e expliquei que estava
fazendo uma pesquisa sobre o ensino do inglês em contexto de escolas públicas. Disse
que precisaria de um grupo de alunos voluntários, e que aqueles que demonstrassem
interesse em participar da pesquisa levariam um termo para casa a fim de que os
responsáveis tomassem ciência do processo da pesquisa e autorizassem a participação
deles, ou não. Ao final da conversa, os interessados levaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) para a ciência dos pais. No encontro seguinte, fiquei
surpresa com o resultado da conversa deles com os pais. Os pais de dois alunos não
autorizaram a participação deles, alegando que eu não trabalhava na escola. O critério
para a escolha da professora foi o fato de eu já ter trabalhado com ela na Cultura Inglesa
do município de São Gonçalo, o que facilitou o trânsito na sala de aula dela, creio que
ela não ficava incomodada com a minha presença. A nossa compatibilidade de horários
também foi um fator decisivo na escolha da turma a ser pesquisada.
Utilizei entrevistas semiestruturadas com a professora e um grupo de alunos.
Este é um tipo de entrevista que não segue um formato fixo de perguntas e respostas,
que servem apenas de guia para que a conversa flua e os entrevistados possam falar da
forma mais livre possível. Eu já estava trabalhando na escola e aproveitei minha
flexibilidade de horários na escola pra convidar o grupo que havia se voluntariado para
conversar comigo. Fomos para uma sala vazia, sentamos em círculo e iniciamos nossa
conversa. Poderia classificar nossa entrevista semiestruturada como uma semi-roda de
conversa, pois eu fazia a pergunta e todos faziam os comentários que achassem
pertinentes, podendo não emitir opinião alguma, caso preferissem. Essa produção de
dados se deu somente no mês de julho, pois, assim, eu tive tempo suficiente para,
também, observar os alunos e escolher os assuntos sobre os quais iria questioná-los.
Escolhi os assuntos que considerei pertinentes para a compreensão do meu problema de
pesquisa. Isso porque o que nos interessava era captar nas narrativas os indícios que nos
levassem a elementos de compreensão da realidade estudada e que nos ajudassem a
atingir nossos objetivos de pesquisa. Com a devida autorização dos envolvidos, também
gravamos suas falas e fizemos transcrições delas, produzindo outra parte dos nossos
dados.
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Enquanto observava as aulas, questionamentos me surgiam sobre a prática
docente da professora, e foi somente a partir do contato com o cotidiano das aulas que
preparei as perguntas para as duas entrevistas semiestruturadas que fiz com a regente da
turma.
A fim de obter e poder utilizar as informações pertinentes ao cotidiano escolar
relevantes para a minha pesquisa, utilizei um roteiro de observação que inclui o espaço
escolar, as características físicas, humanas e sociais deste e, por outro lado, a proposta
de trabalho e as realidades de desenvolvimento do trabalho pedagógico. Assim,
buscamos informações diversas sobre a escola.
Primeiro, para ler o mundo, ou seja, o espaço escolar como um todo, buscamos e
nos servimos das seguintes informações: características da instituição, como espaço
físico, número de salas, aspecto do prédio, salas-ambiente, banheiros, refeitório,
distribuição de turmas pelo espaço. Dados quantitativos, com relação a alunos,
docentes, coordenadores, outras funções administrativas. Dados organizacionais, como
documentos oficiais, estrutura organizacional, ideário pedagógico.
Segundo, para buscar a relação entre discurso e práticas, estudei a proposta de
trabalho da escola, conteúdos, metodologia, métodos e processos de avaliação previstos
e trabalhei sobre o cotidiano escolar, observando-o e buscando elementos de
compreensão do quanto se aproxima ou não daquilo que estava proposto.
Tudo foi feito através do registro dos conteúdos escolhidos (quais são e como
são trabalhados, que tipo de postura perante erros e dúvidas foram percebidos), dos
valores: assuntos ou discussões éticas, sociais e morais; que atitudes foram incentivadas
e criticadas. As relações internas entre os sujeitos do cotidiano, buscando, no dia a dia
os modos de sua efetivação entre alunos, alunos e professores, com funcionários, com
autoridades e como eram resolvidos os conflitos, quando aconteciam.
As

entrevistas

semiestruturadas

me

auxiliaram

a

compreender

a

avaliação/opinião dos alunos sobre o trabalho na/da escola. Como eles avaliavam as
diferentes situações relacionadas ao trabalho com a língua inglesa na escola; como eles
percebiam coerência entre a proposta e a prática; quais expectativas eles possuíam que
se confirmaram e o porquê eles pensavam que isso ocorria; qual a relação que
estabeleciam com o anteriormente aprendido. Que usos (CERTEAU, 1994) esses alunos
fazem do inglês que trazem de casa e do inglês que aprendem nas aulas?
Certeau debruça-se sobre temas singulares da vida cotidiana do
homem comum a partir de um conjunto de metodologias,
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característica da investigação do cotidiano. Num de seus trabalhos
mais importantes, A Invenção do Cotidiano, vol. I, ele desenvolve a
teoria da atividade produção-consumo inerente à vida. De acordo com
De Certeau, a vida cotidiana é criativa e se reinventa
permanentemente, concepção distinta de uma visão de senso comum
que vê o cotidiano apenas como repetição e reprodução do instituído.
Sua abordagem consiste em desvendar os mecanismos que
transformam indivíduos em sujeitos. Para ele, o conjunto de práticas
cotidianas de consumo, de leitura ou de forma de habitar engendra
maneiras autonômas de enfrentamento do poder instituído. Ao
descrever as “artes de fazer” e as “maneiras de fazer” dos sujeitos
praticantes, Michel de Certeau defende as práticas e os usos como
subversores das estratégias das instituições tecnocratas e culturais
(PEREZ; AZEVEDO, 2008, p. 22-23).

Paralelamente, lançamos nosso olhar para registrarmos como a vida cotidiana
dialogava com as normas e as características do espaço. As características do
planejamento e da dinâmica da sala de aula. E, especialmente, aqueles indícios do que
acontecia na escola e que ainda não sabíamos com base nas propostas e discursos. O
objetivo era evitar que opiniões preconcebidas nos levassem a ver apenas o que
queríamos, a fim de confirmar as hipóteses que possuíamos antes do início da pesquisa.
Desta forma, temos aqui o grande diferencial da pesquisa nos/dos/com os cotidianos,
pois ela exige que tenhamos um olhar e uma escuta prontos para descobrirmos o novo, o
imprevisível, o diferente.
Nosso objeto de estudo são as aulas de inglês ministradas na turma 701 no ano
de 2019, na Escola de Ensino Fundamental Henrique Lage, e as escolhas metodológicas
feitas para a ministração das mesmas. Entretanto, gostaríamos de deixar registrado que
durante o processo de observação das aulas, outras variáveis surgiram, e aqui as
chamaremos, de acordo com Perez e Azevedo (2008), de variáveis intervenientes17, e
deslocaram o foco da investigação. Esse fato geralmente acontece quando o objeto não
se comporta como o esperado, de acordo com as hipóteses formuladas pelo sujeitopesquisador. A saída que encontramos foi não negligenciar o aparecimento dessas
variáveis e, mais do que isso, incluí-las no nosso processo de análise. Concluímos assim
que a existência das “variáveis intervenientes apontam para um sujeito movente ao
invés de um objeto estático” (PEREZ; AZEVEDO, 2008, p. 19).
2.1 A TESSITURA DO CONHECIMENTO EM REDE
17

O objeto é o recorte que fazemos da realidade, algumas vezes esse objeto não se comporta
como era esperado, de acordo com as hipóteses formuladas pelo sujeito-pesquisador, nesse
momento outras questões deslocam o foco da investigação, essas questões são chamadas, aqui,
de variáveis intervenientes. E, podemos dizer, que elas apontam para um sujeito movente, ao
invés de um objeto estático (PEREZ; AZEVEDO, 2008, p. 19).
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A ideia básica da corrente do Conhecimento em rede é de que os
conhecimentos disciplinares, assentados na visão moderna de razão,
devem ceder lugar aos conhecimentos tecidos em redes relacionados à
ação cotidiana. O conhecimento se constrói socialmente, não no
sentido de assimilação da cultura anteriormente acumulada, mas no
sentido de que ele emerge nas ações cotidianas, rompendo-se com a
separação entre conhecimento científico e conhecimento cotidiano. Há
uma vinculação do conhecimento com a prática social, que se
caracteriza pela multiplicidade e complexidade de relações em meio
das quais se criam e se trocam conhecimentos, tecendo redes de
conhecimentos entre os sujeitos em interação. O conhecimento surge,
portanto, das redes de relações em que as pessoas compartilham
significados. Com isso, são eliminadas as fronteiras entre ciência e
senso comum, entre conhecimento válido e conhecimento cotidiano. A
escola é “um espaço/tempo de relações múltiplas entre múltiplos
sujeitos com saberes múltiplos, que aprendem/ensinam o tempo todo,
múltiplos conteúdos de múltiplas maneiras (ALVES, 2001 apud
LIBÂNEO, 2005, p. 17-18).

O conhecimento produzido na escola nasce das múltiplas relações entre a
bagagem de conhecimentos que os alunos trazem de casa e as conexões destes com os
conteúdos apreendidos em sala de aula e a vivência de mundo de seus pares também.
Olhamos a realidade da turma 701 utilizando duas lentes: a primeira foi a teoria
sobre as principais metodologias para o ensino de idiomas e a segunda foi a minha base
epistemológica e filosófica que são os estudos nos/dos/com os cotidianos das escolas.
Tenho que considerar como dado de pesquisa tudo o que acontece no cotidiano da
escola, ou seja, preciso “beber em todas as fontes”.
2.2 POR QUE ESTUDAR O COTIDIANO ESCOLAR?
Alves (2008) diz que temos que subverter a pesquisa, pois para compreender o
que acontece no campo, eu tenho que mergulhar com todos os sentidos. Quando eu
mergulho no cotidiano, eu sinto os cheiros, eu ouço os ruídos, eu toco os objetos, as
pessoas. Entretanto, preciso ter em mente que a minha compreensão é limitada, pois não
posso perceber tudo, por estar mergulhada em um determinado espaço, este é o meu
limite. Partindo desse raciocínio, faz-se necessário que eu situe a escola no espaço
global, para em seguida falar do espaço local, e mais uma vez trazer o pensamento de
Morin (2018), quando ele diz que “a parte está no todo assim como o todo está no
local”, o comportamento das pessoas na escola, se inscreve na sociedade, por isso
preciso situar a escola pesquisada, cultural, social e localmente. Preciso saber onde está
o microuniverso onde estou mergulhada, e saber o que está acontecendo naquele
contexto que também não vejo, mas sei que ele está lá. Aspectos como a política do
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estado, a vida em família, o imaginário da criança, a formação docente, todos esses
fatores interferem no trabalho que é feito com os alunos.
2.3 COMO AS PESQUISAS NOS/DOS/COM OS COTIDIANOS BUSCAM
COMPREENDER OS FENÔMENOS OBSERVADOS
Quando estamos mergulhados no cotidiano, vemos os detalhes. Ao passo que de
longe não os vemos, Certeau (1994), quando fala da contemplação de Manhatan, atesta
que “do alto do World Trade Center, vemos toda a cidade”. Vemos tudo, mas na
verdade não vemos nada, porque não conseguimos ver os detalhes do que acontece. Do
alto, eu vejo tudo, mas não compreendo nada. Só conseguimos essa percepção quando
estamos andando. Pois, quanto mais longe, menos se percebe o que se está vendo, por
conseguinte, somente quando mergulhamos é que vamos compreender o que estamos
vendo.
A ideia da modernidade é de que o observador tem que ter um olhar externo, ele
tem que se distanciar do objeto. E quando estamos longe, o único sentido que usamos é
a visão, ou seja, o sentido privilegiado na perspectiva moderna é a visão, não sentimos
os cheiros, não escutamos. E como não sentimos os acontecimentos, explicamos o que
vemos. Ao passo que as pesquisas nos/dos/com os cotidianos objetiva compreender os
fenômenos para traçar estratégias locais de ações pontuais, que possam vir a contribuir
para a melhoria da realidade escolar pesquisada. Não buscamos generalizações, pois
nossa pesquisa parte do microcosmo, a sala de aula, portanto, nossas conclusões estão
circunscritas ao ambiente pesquisado, que exemplifica um dos modos possíveis de
ocorrência, mas não pode definir o conjunto de possibilidades.
Com a pesquisa nos/dos/com os cotidianos, o que se faz é buscar “fora dos
modelos” dominantes, um novo tipo de conhecimento sobre a realidade escolar. Elas
partilham da urgência em definir caminhos para conhecer a escola e a necessidade de
conhecê-la para transformar a realidade (EZPELETA, 1986, p. 8).
Não fazemos análise do material de pesquisa, mas buscamos compreender o que
vemos na escola, agindo assim buscamos exercitar certa neutralidade axiológica, pois
ficamos vigilantes aos julgamentos que fazemos. Temos a teoria como limite, tudo o
que sabemos, tudo o que aprendemos é o limite do lugar até onde podemos chegar.
Passamos a experienciar uma virada política de exercitar um outro olhar sobre a
escola, não como um espaço de ignorância, mas um espaço de conhecimento. Pois,
normalmente, enfatiza-se tudo aquilo que o aluno não tem, e esquece-se de valorizar
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aquilo que ele tem (OLIVEIRA, 2003). Precisamos investir num outro tipo de debate.
Uma pesquisa na escola, não com um olhar de cima, que desconhece a realidade da
escola. As pesquisas com os cotidianos mergulham na escola para compreender o que
acontece ali, e não para explicar o motivo de estar errado o que acontece. Perez e
Azevedo esclarecem muito bem o tom das pesquisas com os cotidianos:
Capturar as delicadas filigranas com que são tecidas as operações
microbianas exige informações amadurecidas, degustadas em longo
processo de esgarçamento dos fios já tecidos e de retessitura de novas
redes; abertura para a aventura em mares ainda não navegados;
disposição para deixar-se surpreender pelo inesperado sem rechaçá-lo
ou enquadrá-lo apressadamente no já conhecido; permitir-se ad-mirar
o inusitado, mesmo indo de encontro aos nossos valores; registrar sem
julgar; compreender mesmo sem aceitar (PEREZ; AZEVEDO, 2008,
p. 20).

O cotidiano escolar é um processo em construção. A escola não é, ela está sendo,
ela acontece todo dia. Existe um dinamismo permanente de construção. Um olhar
congelado não dá conta desse cotidiano. Algo está sempre acontecendo, quando,
aparentemente, nada está acontecendo. O fazer pedagógico só pode ser explicado no dia
a dia. O modelo de escola não é a escola, as pesquisas que não são feitas no cotidiano,
não conseguem compreender o que realmente é a escola.
Na maioria das vezes, a pesquisa sobre a escola olha a escola de cima, e a
explica a partir do olhar do pesquisador porque a escola não presta. Ao invés de explicar
a partir do seu referencial, do seu modelo, o pesquisador mergulha naquela realidade e
passa a compreender o que acontece na escola. “O intrincado conceitual existente para
observar a escola, para abordá-la como unidade do sistema escolar, servia normalmente
para comunicar o que nela não existia, para elencar suas deficiências e carências”
(EZPELETA, 1986, p. 10).
Não achamos que a escola seja uma maravilha, mas já tem gente demais falando
muito mal dela, portanto, decidimos destacar os aspectos positivos da realidade escolar.
O ideal passa por verdade na narrativa hegemônica do Governo. Muitas das
críticas que são feitas à escola partem de um ideal que não existe: alunos com todo o
material, etc.
A pesquisa tradicional sobre a escola traz um modelo e aponta os erros
existentes na escola, tudo aquilo que não se aplica ao modelo preestabelecido está
errado. Todavia, esse modelo ideal nunca existiu. Toda essa questão possui uma
dimensão político-epistemológica de perceber o que é o conhecimento e os motivos
pelos quais ele é produzido.
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3 DA PESQUISA DE CAMPO: PROCEDIMENTOS E APRENDIZAGENS
COM OS COTIDIANOS
3.1 O CAMPO DA PESQUISA
3.1.1 Perfil sócio-cultural-econômico dos alunos
O corpo discente da Escola Estadual de Ensino Fundamental Henrique Lage é
composto por jovens que têm entre 11 e 18 anos. Muitos vivem no próprio bairro da
escola, Barreto, e outros vêm de São Gonçalo, e moram em comunidades assoladas pelo
tráfico de drogas, vivendo em situação de risco social. Grande parte das famílias vive
com uma renda de apenas 1 salário mínimo e, com frequência, o pai ou a mãe, quando
presentes, estão desempregados. Tive acesso a essa informação sobre a vida doméstica
deles ao pedir, no primeiro dia de aula, que cada aluno se apresentasse e falasse um
pouco da vida pessoal e sobre a vida em família, profissão dos pais, nível de
escolaridade, com quem moravam, se tinham outros irmãos. Adotei essa prática porque
ela tem me ajudado muito a:
(...) mudar meu olhar sobre os educandos, para conhecê-los melhor,
para saber mais sobre suas vivências e suas trajetórias humanas (...)
(...) suas experiências familiares e pessoais de trabalho, moradia,
emprego, desemprego, formas de sobrevivência; suas experiências
espaciais, na moradia, no campo, ou na rua, na periferia, ou no centro:
seus trabalhos em casa, fora de casa; suas experiências de exclusão, de
afeto ou violência, suas identidades sociais, de gênero, raça, idade,
seus horizontes de vida, sua cultura, valores, sua participação em
grupos culturais... Suas trajetórias escolares, truncadas. Por quê? Sua
relação com a escola, o estudo em seus horizontes humanos. Suas
vivências da infância, da adolescência, juventude e vida adulta. As
condições humanas ou inumanas em que se produziram ou
reproduzem suas existências, onde se socializam e se formam como
sujeitos éticos (ARROYO, 2019, p. 52-53).

As informações pessoais que cada um dos meus alunos me fornecem me ajudam
a compreendê-los um pouco mais: seus hábitos de estudo, e a maneira como interagem
com os colegas, com os professores com o ambiente escolar como um todo.
O acesso ao colégio, até o ano de 2018, era através de sorteio pela loteria
federal. Em dezembro de 2019 iniciou-se o acesso por prova de seleção para ingresso do
sexto ao nono ano. Para a grande maioria das famílias, conseguir uma vaga nessa escola
significa uma tranquilidade, uma vez que não precisarão pagar por uma escola que,
segundo eles, “oferece um ensino de qualidade aos seus filhos.”
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3.1.2 Do local e do ambiente físico
Nome: Escola Estadual de Ensino Fundamental Henrique Lage
Endereço: Rua Guimarães Júnior, número, 182 – Barreto - Niterói
CEP: 24.110-300
Localização:
A escola está localizada no bairro do Barreto, zona norte de Niterói, fazendo
limite com o município de São Gonçalo. O bairro possui uma infraestrutura de serviços
para a população que pode ser considerada bem diversificada. Aqui temos indústrias,
escolas, dentre as quais, uma Unidade do Colégio Pedro II, hospitais, um horto florestal,
a sede da Guarda Municipal da cidade de Niterói, uma agência bancária e alguns caixas
eletrônicos espalhados pelos comércios de grande porte do bairro.
A estrutura urbana oferece água encanada, calçamento, iluminação e rede de
esgoto público, na maioria das ruas do bairro. O bairro é composto por algumas
comunidades, também, onde existe o tráfico de drogas que atrai incursões policiais que
culminam em tiroteios.
O deslocamento da população é feito, principalmente, por empresas de
transportes urbanos. O atendimento médico é feito através do centro de saúde do
município localizado no bairro, ou através dos hospitais dos municípios de Niterói e São
Gonçalo, que prestam serviço à população.
Existem escolas das redes municipal e estadual que também atendem ao segundo
segmento do Ensino Fundamental, além de algumas escolas particulares.
As informações abaixo foram obtidas por meio de consulta ao Projeto PolíticoPedagógico da Escola de Ensino Fundamental Henrique Lage.
Um pouco sobre a história da instituição...
A Escola Técnica Estadual Henrique Lage passou por várias denominações ao
longo de sua história. Foi fundada em 16 de junho de 1923, sob a denominação de
Escola Profissional Washington Luiz e incorporada ao patrimônio do Estado pelo então
Governador Feliciano Sodré, em 31 de janeiro de 1926. Denominou-se Escola do
Trabalho do Rio de Janeiro em 1931, com atividades pré-profissionais e profissionais,
enfatizando o ensino de desenho e trabalho manual. Em 1941, passou a denominar-se
Escola Profissional Henrique Lage, em homenagem ao grande industrial brasileiro,
armador e construtor ligado à área de construção naval. Em 1943, foi equiparada às
escolas de Ensino Industrial Federal, oferecendo cursos industriais e de mestria nos
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setores de Metal, Mecânica, Eletrotécnica e Artes Industriais. Em 1964, com a
denominação de Colégio Industrial Henrique Lage, os cursos técnicos na área
secundária passaram a ser oferecidos em nível de segundo grau. Em 1971, em convênio
com o Ministério da Marinha, através do CIAGA (Centro de Instrução Almirante Graça
Aranha), passou a oferecer os cursos técnicos em Edificações, Máquinas Navais,
Eletrotécnica, Telecomunicações, além dos cursos de Auxiliar em Mecânica e em
Eletrônica.
Com a fusão dos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara ocorrida em 1975, a
escola passou então a denominar-se Colégio Estadual Henrique Lage e, em 1988, Escola
Técnica Estadual Henrique Lage. A partir de 1996 foi absorvida pela Fundação de
Apoio à Escola Técnica (FAETEC), órgão subordinado à Secretaria de Estado de
Ciência e Tecnologia. A Escola Técnica Henrique Lage passou por amplas reformas em
suas instalações, adquiriu máquinas e equipamentos novos e laboratórios técnicos em
várias áreas. Hoje, é uma unidade escolar do Centro de Educação Tecnológica e
Profissionalizante (CETEP), localizada no bairro Barreto, na cidade de Niterói.
Estrutura Física
A escola funciona em um prédio (galpão), construído há mais de 30 anos,
adaptado para o seu funcionamento. O prédio fica localizado nos fundos do
CETEP/BARRETO. Ele é formado por um único andar térreo, dividido em salas. Na
realidade, trata-se de um grande galpão na forma retangular, como se fosse um galpão
com divisórias.

Imagem 1. Entrada da Escola Estadual de Ensino Fundamental Henrique Lage
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Imagem 2. Quadra de esportes

Imagem 3. Vista aérea da Escola Estadual de Ensino Fundamental Henrique Lage

Imagem 4. Vista Aérea do pátio que fica nos fundos da escola e o prédio onde funciona
a secretaria da escola está localizado no lado direito.
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Imagem 5. Campo de futebol gramado
O espaço interno está dividido da seguinte forma: dezesseis salas, sendo onze
salas de aula, seis salas do lado direito e cinco salas do lado esquerdo de quem entra na
escola, todas equipadas com aparelhos de ar condicionado. Dentre essas salas, algumas
são temáticas, como: sala de aula da disciplina de matemática, sala de multimídia (cujo
computador é bem antigo, e tem um projetor), sala de arte e laboratório de ciências, que
não tem sido utilizado por falta de funcionário que ajude aos professores na condução
das aulas. Temos, ainda, a sala da equipe técnico-pedagógica, na qual trabalham duas
supervisoras educacionais e duas orientadoras educacionais (OE). As OEs atendem
alunos e responsáveis, previamente agendados, para resolver questões comportamentais
e dificuldades acadêmicas dos discentes. Há, ainda, um laboratório de informática, uma
sala dos professores, quatro banheiros (um para as alunas, um para as professoras, um
para os alunos e um para os professores), uma cantina cujos recursos arrecadados são
usados para pagar o aluguel de ônibus para levar os alunos para aulas-passeio e visitas a
museus. Em anexo às dependências da escola, existem três outras salas: uma sala de
leitura, com livros para empréstimo aos alunos, secretaria e uma sala que funciona como
um bazar.
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3.1.3 Proposta curricular
Princípios norteadores e base filosófica da Escola
O Projeto Político-Pedagógico (PPP) da Escola Estadual de Ensino Fundamental
Henrique Lage (E.E.E.F H.L.) 18baseia-se nos princípios de:
IGUALDADE: Pois a escola busca oferecer condições para o acesso e
permanência dos estudantes na escola, permitindo a inclusão daqueles
com necessidades especiais.
QUALIDADE: A escola busca garantir aos estudantes qualidade de
ensino, levando-se em consideração o fato de que essa qualidade não
deve ser privilégio de minorias econômicas e sociais.
GESTÃO DEMOCRÁTICA: Existe a participação de toda a
comunidade escolar, através de encontros, para fins diversos como: a
construção do PPP, deliberações acerca do cotidiano escolar- nas áreas
de ensino, por ano de escolaridade, junto à coordenação pedagógica e
direção.
LIBERDADE: Autonomia da escola e comunidade escolar, em
conformidade com o Regimento da FAETEC.
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO: Através de convites a
profissionais de outras instituições para contribuírem no processo de
formação continuada dos profissionais da escola. Há, também, a troca
de conhecimento entre os pares. A escola incentiva o trabalho
colaborativo entre os professores e está busca fazer melhorias na
infraestrutura da instituição escolar (Trecho extraído do Projeto
Político-Pedagógico da escola).

Tive a oportunidade de constatar durante minha pesquisa que a escola está
sempre buscando formas de manter suas práticas pedagógicas em consonância com seu
PPP. Todos os princípios elencados acima são contemplados no cotidiano da escola.
A Escola Henrique Lage percebe a educação como um processo
permanente e integral, sendo, portanto, compromissada em oferecer
aos educandos oportunidades de desenvolvimento da autonomia, da
ação, da criatividade, para que os mesmos alcancem uma melhor
qualidade de vida, e uma formação humana e acadêmica que lhes
proporcione maiores chances para o ingresso no mercado de trabalho.
Dentro dessa proposta, destaca-se a importância dos estudantes
construírem seus conhecimentos de forma coletiva, a partir dos
saberes intrínsecos, vivenciando o respeito, a cooperação, a
afetividade e a responsabilidade como valores essenciais para si e para
o grupo.
Segundo o Artigo 2 da LDB 9.394/96, “a educação tem por finalidade
o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Para isto, a educação
deve: promover condições para que a criança e o jovem tenham a
oportunidade de conduzirem suas vidas em direção à realização
pessoal e a uma sociedade mais justa e solidária; propiciar o acesso

18

Ao mencionarmos o nome da instituição, optaremos por dizer somente Escola Henrique Lage.
Não utilizaremos as siglas iniciais.
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dos educandos aos meios culturais e à cultura formal construída e
acumulada pela humanidade.
Cremos em uma educação baseada na valorização e capacitação do
profissional; na inserção de atividades em que valores, tais como
solidariedade, honestidade e responsabilidade sejam o foco principal;
no aproveitamento de todo potencial criativo, humano e empreendedor
de todas as pessoas envolvidas nas atividades escolares;
na
participação de todos os setores na discussão de propostas para a
melhoria do ambiente escolar, tanto do espaço físico quanto do
relacionamento interpessoal. Portanto, entendemos que somente
através de uma gestão participativa, onde a responsabilidade pela
melhoria da qualidade da educação seja compartilhada por todos os
envolvidos, nós alcançaremos o que estamos nos propondo a fazer
(PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA DE ENSINO
FUNDAMENTAL HENRIQUE LAGE).

A escola possui uma equipe técnico-pedagógica coesa e engajada em oferecer o
melhor para cada um de seus alunos e famílias. As aprendizagens se dão por projetos, e
os alunos têm a oportuidade de fazer aulas-passeio, visitas a museus, etc. E ao final de
cada ano, existe uma atividade interdisciplinar cujo tema busca contemplar as
diversidades linguísticas e culturais estudadas pelos alunos.
Quanto à proposta curricular, o PPP afirma que o currículo do Ensino
Fundamental segue as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular para o ensino
fundamental (BNCC) e é complementado por uma parte diversificada, atendendo às
características locais da sociedade, da cultura dos estudantes, levando em conta as
múltiplas linguagens para enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem, sendo
ambas de caráter obrigatório.
O ano de 2019 foi um divisor de águas na trajetória da escola, pois o Governo do
Estado, através da Presidência da FAETEC, decidiu pelo fim do ensino fundamental na
Henrique Lage. Por esta razão, a FAETEC fez contato com as Prefeituras de Niterói e
São Gonçalo a fim de que elas acolhessem os alunos do ensino fundamental. Nesse
ínterim, um grupo de professores fez um abaixo-assinado com os pais e a comunidade
local, reivindicando a permanência da escola. O grupo conseguiu colher mais de 1.000
assinaturas e encaminhou o documento ao Ministério Público, que impediu o
fechamento da escola. Como as duas prefeituras não demonstraram interesse em acolher
os alunos, alegando que não dispunham de espaço físico para tal, acrescido da decisão
do MP, o Governo do Estado voltou atrás em sua decisão, e decidiu que a instituição
passaria a oferecer um ensino em formato integral a partir do ano letivo de 2020, com
aulas das 7h às 17h, de segunda à sexta-feira, incluindo alguns sábados letivos. Para que
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o ensino fundamental integral seja implementado, a escola vem passando por uma
reforma completa em suas instalações desde janeiro de 2020.
No que tange à parte acadêmica do projeto de ensino integral, a supervisão
educacional da superintendência geral da Faetec, que fica localizada no bairro de
Quintino, Rio de Janeiro, apresentou a seguinte proposta:
Projeto Escola Fundamental em horário integral:
Para que a Escola de Tempo Integral cumpra seu papel com
excelência garantindo qualidade na educação, faz-se necessário
oferecer no espaço escolar aulas criativas e prazerosas, com uma
metodologia que privilegia a construção do conhecimento em
detrimento das práticas mais conservadoras de ensino. Assim, a
diferença pode ser feita no modo da disposição das carteiras em sala
de aula ou mesmo na exploração de outros espaços existentes na
escola e fora dela, dando ao aluno a oportunidade de constituir
experiências ricas e significativas.
Visitas a ambientes, como museus, jardins botânicos, zoológicos,
centros de ciência, unidades de conservação, parques, espaços como
fábricas, laticínios, fazendas, estações de tratamento de água, de lixo,
centros de pesquisas, usinas de energia, oficinas de artesanato e
outros, poderão ser incorporadas ao projeto como recursos que os
educadores podem dispor para o desenvolvimento das atividades
curriculares19.

3.2 OS COTIDIANOS ESCOLARES
3.2.1 Imagens Quebradas20
Um olhar sobre as imagens quebradas encontradas no cotidiano escolar...
As imagens estereotipadas da infância e juventude já não existem mais
(ARROYO, 2019), agora nós, professores, temos que aprender a lidar com a realidade
dos nossos jovens sem romantizá-la, ou seja, evitando criar expectativas de como esses
jovens deveriam ser ou se comportar em sala de aula. Tais imagens foram quebradas
pelo tempo, outros diriam que a escola sofreu uma metamorfose.
Cada vez fica mais difícil formar crianças, adolescentes e jovens como
pré-moldados. (...) Perderam sentido as imagens de criançaadolescente, massinhas tenras maleáveis nas mãos de mestres artistas.
Impõe-se construir outras imagens, olhar os alunos e olharmos como
seus mestres com outra mirada. (...) (ARROYO, 2019, p. 48).

19

Trecho extraído da palestra ministrada pela supervisão educacional da FAETEC-Quintino, ao
corpo docente, cujo tema era a implementação do projeto Escola Integral que entra em vigor em
março de 2020.
20
Expressão usada por Miguel Arroyo (2019) na obra Imagens Quebradas: trajetórias e tempos
de alunos e mestres.

63
Durante nosso mergulho no dia a dia da Escola Henrique Lage, nos deparamos
com muitos desafios concernentes à maneira como os jovens de hoje se portam na
escola, e constatamos que a escola de hoje enfrenta uma grande metamorfose. Que
metamorfose seria essa? E como ela está acontecendo?
Quando adentramos qualquer espaço escolar percebemos que os jovens que
temos hoje não são mais os jovens de cinco ou dez anos atrás. Efetivamente, nem
precisaríamos ir tão longe para constatarmos que temos dado saltos na maneira como
vivemos a vida, principalmente devido aos avanços tecnológicos que temos
experienciado. Dessa forma, os alunos de hoje demandam processos de aprendizagem
que acompanhem os avanços dessa tecnologia, uma vez que esses jovens possuem o
mundo na palma das suas mãos através da tela de seus smartphones. Muito
provavelmente, essa seja uma das razões pela qual os alunos não se adaptam mais ao
modelo tradicional de aula que ainda insistimos em manter. De acordo com Libâneo
(2005, p. 23) “o novo paradigma de aprendizagem estaria centrado mais no saber fazer
do que no saber, o pensar eficientemente seria uma questão de aprender fazendo,
aprender comunicando, aprender a usar”. Dessa forma, é indiscutível a necessidade de
novas dinâmicas de sala de aula, e de trabalho docente. Os professores precisam
trabalhar de forma mais colaborativa, por meio da qual a troca de experiências entre
seus pares seja uma constante, a fim de, juntos, traçarem estratégias de ensinoaprendizagem.
Frequentemente, ouvimos os professores dizerem: “Não sei mais o que fazer
para conseguir transmitir os conteúdos”, “os alunos, simplesmente, não se interessam
pelo que falo...”. De quem seria a culpa pelo desinteresse discente? Pimenta (2015) nos
traz uma contribuição da didática para essa questão. Segundo a autora (PIMENTA,
2015, p. 11): “Ao invés de transmitir conceitos e conteúdos,a perspectiva será a de
pesquisar a realidade envolvida com aquele conceito, tendo nos saberes das áreas de
ensino como ‘ferramentas’ que ampliam o olhar dos sujeitos sobre a realidade”.
Portanto, aqui temos uma inversão da lógica que geralmente encontramos nas salas de
aula tradicionais, em que o professor foca suas aulas na transmissão de conteúdos.
Partiríamos, então, de situações-problema, em que o conteúdo seria a ferramenta para
solucioná-las, e não mais a estrela do processo. Conforme Charlot (2000):
(...) uma aula “interessante” é uma aula na qual se estabeleça, em uma
forma específica, uma relação com o mundo, uma relação consigo
mesmo e uma relação com o outro. A mediação didática aí penetra ao
dispor aos docentes perspectivas de análise que os ajudem a
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compreender os contextos históricos, sociais, organizacionais,
culturais, nos quais os sujeitos estão, em relação com o saber a ser
re/aprendido (CHARLOT, 2000, p. 73 apud PIMENTA, 2015, p. 14).

Os estudantes precisam conseguir transferir os conhecimentos que aprendem
para o seu dia a dia, e é essa capacidade que vai fazer com que eles sintam que vale a
pena investir em conhecimento e se mantenham interessados em aprender mais e mais.
O ato de aprender é algo que vai muito além dos muros da escola. Pois, um
jovem em idade escolar passa, em média, dezesseis horas acordado, dentre as quais,
apenas cinco horas são passadas na escola. Durante as outras onze horas do dia, ele
pode fazer qualquer outra atividade, entre praticar esportes, acessar redes sociais, ler e
estudar as matérias escolares, ou qualquer outra coisa. Desta forma, gostaria de deixar
registrado aqui um questionamento: seria a escola, a instituição que possui a maior
responsabilidade sobre a formação acadêmica dos jovens? Eu, particularmente, penso
que a escola é apenas responsável por uma fatia desse “bolo” chamado formação moralacadêmica dos jovens aprendizes.
Acreditamos que a função principal da escola deva ser apresentar aos alunos os
assuntos pertinentes ao currículo escolar, e instigar a curiosidade deles sobre os
mesmos, para que se aprofundem através do hábito sistemático de estudo, e mais do que
isso, cada realidade escolar deveria criar seus próprios currículos, em diálogo com a
realidade local, pois somente assim a escola, realmente fará sentido para os alunos.
(...) os detentores do poder continuam a querer uma escola para seus
filhos, uma escola que ensine o “máximo” e não o “mínimo”, que para
mandar é preciso saber mais do que sabem os que serão mandados, e
sobretudo, é preciso fazê-los crer que nada sabem e o pouco que
sabem pouco ou nada vale. Assim, o conhecimento das classes
populares, construído no cotidiano de suas vidas, vai sendo negado na
escola, como o “não-saber”, embora esteja lá e apareça por
impertinência, o tempo todo (GARCIA; ALVES, 2001, p. 92).

O currículo criado a partir da realidade escolar caminha ao lado do currículo
oficial e também pode ser chamado de currículo negado (GARCIA; ALVES, 2001, p.
92). Por exemplo, no que diz respeito às disciplinas da área de ciências humanas, a
escola precisa desenvolver nos aprendizes o gosto pela leitura, o senso crítico e a
habilidade de ler e participar em debates sobre tudo o que for estudado. Em vez de
passar horas transmitindo conteúdos que deverão ser memorizados, sem que, na maioria
das vezes, os jovens compreendam o porquê de tal prática. Cremos que um modelo
tradicional de ensino, em que o professor é o centro das atividades e o aluno aquele que
apenas recebe o conhecimento, não atende aos objetivos de uma formação crítica. “Na
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visão bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se julgam sábios aos que
julgam nada saber (FREIRE, 1975, p. 67). Essa educação bancária a que Paulo Freire se
refere, característica do ensino tradicional, se dá sob o formato em que o professor é o
detentor absoluto do conhecimento, ao passo que o aluno é apenas um recipiente vazio
esperando para ser preenchido. Esse é um modelo de ensino que gera desinteresse, já
que o aluno não se envolve com seu aprendizado, contribuindo também para a evasão
escolar.
A questão da qualidade da escola é bem mais complexa do que afirma o
simplismo da ideia de que a escola pública é de má qualidade e a privada,de boa
qualidade. No entanto, infelizmente, existe um grande número de pessoas, dentre elas,
alguns educadores que, ao invés de valorizar o trabalho que é realizado nas escolas,
tanto públicas quanto privadas, insiste em atribuir aos profissionais do ensino toda a
sorte de “culpa” no que diz respeito ao “fracasso” escolar da maioria dos jovens
estudantes.
Segundo Nóvoa (2019, p. 4), “(...) vale a pena trabalhar para a construção de um
espaço público de educação, a cidade educadora, no qual a escola se articula com outras
instituições, grupos e associações”). A sala de aula não seria mais vista como o único
espaço onde o conhecimento é produzido e absorvido. As aulas tradicionais, nessa
perspectiva, cederiam espaço para aulas-passeio, através de vivências em diversos
ambientes, como museus, teatros, cozinhas, e até o próprio mundo virtual. Libâneo
(2005) acredita “em práticas educativas que aliem os conteúdos à experiência
sociocultural concreta dos alunos” (p. 28). Para essa escola, seria necessário investir
numa formação que incorporasse uma nova compreensão das funções da escola e de
seus modos de funcionar, levando a uma nova mentalidade de docência. Mas, quais
seriam os saberes mais necessários a serem ensinados em tempos de metamorfose
escolar? Libâneo (2005, p. 28) aponta algumas sugestões: “a liberdade reciprocamente
reconhecida, a justiça, a tolerância crítica, multiplicidade cultural, redução da opressão
do poder, desenvolvimento da paz, encontro com o outro e vivência da experiência de
felicidade e satisfação”. Os alunos necessitam trabalhar recursos internos que lhes
permitam ser capazes de tomar decisões, as mais acertadas possíveis, no seu dia a dia,
considerando que vivemos tempos de mudanças tão rápidas que requerem que decisões
sobre a vida sejam também tomadas de forma rápida e nossos jovens se veem muitas
vezes perdidos em meio a tudo isso.
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Penso ser, também, papel da escola auxiliar os alunos na aprendizagem de uso
desses recursos através do debate construtivo sobre as mais diversas questões da
atualidade. No que tange à questão curricular, as teorias pós-críticas propõem uma
desconstrução dos modelos existentes e o investimento em propostas mais ricas,
dialógicas e abertas. Pinar (2015 apud PACHECO, 2016, p. 71-72) afirma que o local da
educação é o estudo e não o ensino:
O estudo – não o ensino – é o lugar da educação. Em contraste com o
abarrotamento, o estudo tem o seu ritmo e um fim desconhecido;
suporta a construção subjetiva e social em linha com o conhecimento
académico e quotidiano entre o “conhecimento popular e o erudito”.
Em contraste com o anonimato e o utilitarismo da “informação” –
moeda da “economia do conhecimento” – o conhecimento académico,
especialmente nas humanidades e nas artes – tem a marca do seu
compositor, do seu tempo e lugar.

Aqui, o autor ressalta a importância de não termos um currículo único para todos
os alunos, em oposição à política educacional atual brasileira, que fechou questão em
torno de uma BNCC que desconsidera especificidades locais. No entender do autor, o
currículo deve ser construído levando-se em consideração a realidade dos aprendizes e
seus interesses, ao mesmo tempo em que o conhecimento que eles trazem do mundo
também deverá ser levado em consideração. Porém, esse tipo de proposta curricular só
encontra espaço em territórios escolares que não busquem apenas resultados
quantitativos, onde a educação é vista como parte de um terreno mercadológico. É
preciso pensar no direito à educação como direito a uma formação mais ampla e voltada
para a vida.
3.3 EMPIRIA E INTERPRETAÇÃO
Mergulhamos no cotidiano das aulas de inglês ministradas na turma 701 no ano
de 2019, na Escola de Ensino Fundamental Henrique Lage, e nosso principal interesse
de pesquisa foram as escolhas metodológicas feitas pela docente para ministrar essas
aulas e os usos (CERTEAU, 1994) que os alunos fazem do inglês fora do ambiente
escolar.
Entretanto, gostaríamos de deixar registrado que também levamos em
consideração as variáveis intervenientes (PEREZ, 2008), que deslocaram o foco da
investigação. Dentre as questões que surgiram durante nosso mergulho no cotidiano,
abordamos a metamorfose pela qual a escola vem passando, e a partir das falas dos
alunos da turma 701, vamos discutir assuntos relacionados ao aprendizado do inglês
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como agregador de valores para uma melhor inserção no mercado de trabalho e
questões relacionadas ao hábito de estudo deles.
Observações das aulas
Dia: 07 de maio de 2019
Observação da aula: turma 701
Horário: 16:30h às 18:00h
Objetivo

da

aula:

Atividade

de

interpretação

de

texto

(Reading

Comprehension) - Foco no desenvolvimento da leitura
Livro didático utilizado: FRANCO, Cláudio de Paiva; TAVARES, Kátia.
Ways to English for Brazilian Learners. 1. ed. São Paulo: Ática, 2015.
Hoje, o Presidente da FAETEC visitou a escola e comunicou à direção que a
Fundação tem planos de fechar a escola. O presidente da Fundação e sua equipe
emitiram o comunicado sem o menor cuidado com a repercussão do mesmo no
emocional dos professores. Após receber a notícia, a professora dirigiu-se para a sala de
aula.
Iniciamos agora a apresentação do nosso mergulho na turma 701. A aula de
inglês acontece às terças-feiras das 16:30h às 18:00h. Vale ressaltar que os alunos estão
acabando de retornar do recreio e, consequentemente, estão agitadíssimos. O recreio
chega ao fim, mas a maioria dos alunos parece que não se dá conta disso. Entram em
sala, mas não ocupam seus lugares, querem continuar a brincadeira que tiveram que
deixar de lado ao toque da sirene. Portanto, continuam correndo pela sala e as
brincadeiras parecem não ter fim. Será que eles são mais tranquilos às 13:00h, que é o
horário da entrada? Teríamos que acompanhá-los na entrada também. Eu já me encontro
sentada no fundo da sala e aproveito pra registrar tudo o que se passa, assumo a posição
de flaneur (CERTEAU, 1994), mergulhada no cotidiano dessa turma, meu olhar passeia
pela classe, atento a cada interação dos alunos entre si e com a professora.
Meu principal objetivo é compreender quais metodologias são usadas para o
ensino do inglês como língua estrangeira nessa turma, ou seja, quais são as preferências
metodológicas da professora, e se a habilidade oral do idioma chega a ser desenvolvida.
Refiro-me ao uso do idioma de forma espontânea para comunicação entre os
pares. Nesse momento, “viramos de ponta-cabeça” (ALVES, 2001) a ciência moderna
e, em vez de trazer uma fundamentação teórico-metodológica na bolsa, para funcionar
como as lentes que traduzirão e tentarão explicar tudo o que observo, procuro extrair a
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partir dos indícios do que acontece na aula, quais teorias me auxiliarão a compreender
uma realidade tão complexa como é o cotidiano escolar.
Nossa sala de aula possui 23 adolescentes. A sala de aula é organizada da
seguinte forma: quadro branco, as carteiras são dispostas umas à frente das outras. A
professora escreve o texto e os exercícios de cada aula no quadro branco, com o uso de
um pilot específico. Na parede, ao fundo da sala, temos um mural.
Percebemos uma turma agitada como é a maioria das turmas de sétimo ano
formadas por adolescentes, uma faixa etária que não é mais criança, entretanto, que
ainda gosta de brincar, de correr, e falar alto entre seus pares.
A professora entra em sala calmamente e começa a escrever no quadro, os
alunos começam a se sentar e a tomar notas da atividade proposta. A grande maioria da
turma cumpre o que a professora propõe, um número pequeno de alunos continua com
as brincadeiras e não foca na aula.
O português é o idioma utilizado tanto para explicar o que está escrito no quadro
quanto para se dirigir à turma.
Os alunos agem como se eu não estivesse presente no ambiente, mas depois de
um certo tempo, alguns vêm tirar dúvidas sobre o exercício proposto. A aluna Júlia vem
me dizer que quer aprender inglês porque gosta da série de TV Stranger Things21
(Coisas estranhas). Eles demonstram interesse em aprender e participar da aula.
Dia: 21 de maio de 2019
Observação da aula: turma 701
Horário: 16:30h às 18:00h
Objetivo da aula: Formação do Simple Present Tense (Presente Simples) Verbo
to like (gostar)

21

Stranger Things é uma série de televisão americana de ficção científica e terror criada, escrita
e dirigida pelos irmãos Matt e Ross Duffer. A série se passa na década de 1980. A primeira
temporada foi disponibilizada pela Netflix em 15 de julho de 2016 e contém oito episódios.
Fonte: Wikipedia. Acesso em 07/05/2019.
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Imagem 6. Foto da turma 701 durante a aula do dia 21 de maio de 2019
A professora escreve no quadro as regras de formação do Simple Present.
Portanto, temos o ensino da gramática como o objetivo central da aula. Os alunos
copiam do quadro.
Quando termina de escrever, ela, imediatamente, inicia a explicação dos usos do
Presente Simples, em inglês. Os alunos prestam a atenção à explicação e respondem às
perguntas de sondagem da compreensão que ela faz. Enquanto eles finalizam a cópia do
quadro, ela distribui as folhas do exercício que ela preparou para que eles pratiquem a
estrutura verbal que ela está ensinando.
Alguns alunos correm pela sala. A professora age com naturalidade, não chama
a atenção deles. Alguns alunos aproximam-se de mim para tirar dúvidas sobre como
fazer o exercício; ponto positivo, eles querem fazer a tarefa. Outros pedem ajuda à
professora, que circula pela sala de aula, esclarecendo dúvidas, de carteira em carteira.
A professora passou a aula inteira de pé, sentando-se apenas no início da aula para fazer
a chamada. Apenas um grupo bem pequeno de alunos, talvez uns oito num universo de
vinte e três alunos, não faz as tarefas propostas.
O ritmo da aula é dinâmico, a professora controla bem o tempo de uma tarefa
para outra evitando que os alunos se dispersem e não concluam as atividades propostas
para aquele dia de aula.
Considerações sobre a aula observada:
O aprendizado de regras gramaticais pertinentes à língua-alvo é importante, uma
vez que, a partir de tal conhecimento, o aluno poderá formular frases com mais
segurança, pois a gramática funciona como um tipo de alicerce de todo idioma. Além
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disso, o domínio das estruturas gramaticais faz com que os aprendizes sejam capazes de
evoluir na construção de novos enunciados.
Essa escolha metodológica não é uma exclusividade das aulas de inglês, as aulas
de língua portuguesa também privilegiam o ensino de regras gramaticais, como uso de
tempos verbais, ortografia, regras de pontuação, etc. Talvez essa opção no ensino do
inglês esteja relacionada ao privilégio deste tipo de método no ensino de língua
portuguesa. Nosso sistema educacional prioriza o ensino conteudista, formalista e
desvinculado de objetivos para a vida cotidiana. Um grande número de escolas tem
como objetivo de seu Projeto Político-Pedagógico que seu corpo discente obtenha bons
resultados nos exames nacionais, como o Sistema de Avaliação da Educação Básica
(Saeb) e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a própria BNCC que aponta
nesta mesma direção. Pelo menos em sua formulação, o PPP da escola que fez parte da
nossa pesquisa não reproduz isso e afirma visar à formação dos alunos como um todo,
acadêmica e humanamente falando.
Todavia, a dinâmica de aulas expositivas sobre tópicos gramaticais não parece
ser a abordagem mais atraente para a faixa etária dos jovens da nossa pesquisa.
Observei que o ensino do idioma oral é possível, fazendo-se necessário que ajustes
metodológicos sejam implementados, ou seja, talvez as atividades de características
mais estruturais, com foco na gramática pudessem ser substituídas por outras com maior
ênfase na comunicação oral.
Dia: 11 de junho de 2019
Observação da aula: turma 701
Objetivo da aula: Ampliação do vocabulário
Conteúdo da aula: Livro páginas 57, 90 e 91.
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Imagem 7. Livro Beyond Words, página 57

Imagem 8. Livro Beyond Words, página 90
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Imagem 9. Livro Beyond Words, página 91
Sala organizada com as carteiras enfileiradas. A data aparece escrita no quadro,
em inglês. A aula inicia, a maioria dos alunos abre o livro e acompanha a orientação da
professora.
Método: A professora inicia a aula a partir do exercício da página 57 do livro
didático, dando as instruções em português. O exercício visa a ensinar como dizer
algumas atividades da rotina diária, em inglês. Como o exercício tem muitas figuras, ela
prefere deixá-los fazer o exercício sem fazer intervenções prévias. Eles executam a
tarefa com sucesso, em seguida, ela parte para a correção e checa a compreensão deles,
traduzindo as expressões para o português.
Dando prosseguimento à aula, chegamos à página 90 do livro didático dos
alunos. Neste momento, os alunos ampliam o vocabulário relativo a esportes. A
professora inicia a explicação checando a compreensão prévia dos alunos sobre o tópico
do exercício, ou seja, ela parte da compreensão de mundo deles, porém toda a interação
se dá em língua portuguesa. Ela pergunta a eles sobre o tema do exercício, eles
respondem que a página fala de esportes em inglês, então ela solicita outros esportes em
inglês e vai escrevendo no quadro, enquanto eles respondem. Num segundo momento,

73
ela pede que eles completem o exercício. Os alunos cumprem a tarefa proposta dentro
do tempo estabelecido pela professora. Durante todo o processo da aula, os alunos se
dirigem à professora de forma respeitosa. Eles interagem o tempo todo entre si, e tiram
as dúvidas com seus pares.
A correção dos exercícios segue a seguinte dinâmica: a docente corrige os
exercícios com os alunos, enquanto solicita que eles deem as respostas em voz alta. Ela
repete as frases em voz alta enquanto as escreve no quadro.
O sinal toca, e a aula chega ao fim, a página 91 ficou para ser feita em casa.
O livro didático utilizado pelos alunos tem como proposta de ensino o
desenvolvimento das quatro habilidades linguísticas. Vale a pena ressaltar que
dependendo da metodologia escolhida pelo professor, uma dada habilidade linguística é
enfatizada em detrimento de outras.
No caso da aula descrita acima, pudemos perceber traços dos métodos de leitura
e gramática tradução, e não identificamos traços do método comunicativo, uma vez que
não houve interação entre os pares em que o inglês fosse o idioma escolhido nessa
interação. Apesar disso, podemos dizer que houve a presença de atividades envolvendo
a oralidade do idioma, pois a professora enunciava as frases em inglês e os alunos
repetiam as mesmas frases. Talvez não possamos afirmar que houve atividades que
priorizavam o desenvolvimento da fluência no idioma, mas a oralidade do idioma,
conforme a própria BNCC sugere, esteve presente em todas as aulas observadas, ainda
que de forma um pouco mais tímida em alguns momentos da aula.
Percebemos que o método de ensino predominante é o chamado Gramática
Tradução, método no qual há a ênfase no ensino da gramática e a tradução de pequenos
textos.
Para repensar esses métodos, precisamos suspeitar do aprendido (ALVES, 2008)
e lembrar daquilo que podemos fazer de diferente. Com Souza (2019, p. 23),
aprendemos que: “(...) Esquecemos que tudo que foi criado por seres humanos também
pode ser refeito por nós”. E, por isso, sabemos que precisamos e podemos refletir sobre
o porquê de continuarmos reproduzindo uma prática pedagógica de ensino do idioma
que era usada para ensinar o Latim no século passado, em vez de repensá-la.
Parte daquilo que precisamos repensar tem a ver com a necessidade de
superação do tecnicismo, do formalismo e do conteudismo em prol do reconhecimento
do caráter político da educação. É de suma importância que nos conscientizemos de que
o ato de ensinar é, por excelência, um ato político, do início ao fim da aula. Ao
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entrarmos em uma sala de aula, fazemos política através de todos os nossos atos. Na
realidade, esse processo tem início no preparo das aulas, ao selecionarmos os conteúdos
e a maneira como iremos trabalhá-los com nossos alunos. Assim, nosso papel
transcende o de “tradutor de conteúdos” (BERSTEIN, 1996), se relacionando com essa
responsabilidade política e social formadora.
De acordo com Sousa (2019, p. 26), “(...) são as ideias que nos fornecem o
material que nos permite interpretar nossa própria vida e dar sentido a ela.” Assim,
debater ideias, propor desafios e utilizar formas mais dialógicas e socialmente
referenciadas de ensinar é necessário. Além disso, nas escolas, em geral, temos alunos
que enfrentam grandes dificuldades e, por diferentes motivos, não se sentem motivados
a estudar. Precisamos, portanto, criar incentivos para que busquem o domínio do
idioma. Cabe ressaltar, e muitas vezes é preciso reafirmar com os alunos, que, ao
contrário do que ouvimos muitas pessoas dizerem, eles não estarão idolatrando os
Estados Unidos da América aprendendo inglês, muito pelo contrário, esse conhecimento
poderá abrir portas para o conhecimento de outras culturas, e mais do que isso, poderão
acessar conhecimentos que os possibilitem entender melhor o jogo de submissão
política e econômica a que estamos sujeitos.
Ao longo da pesquisa, notei que a professora preparava suas aulas acreditando
que estava trazendo o melhor para seus alunos.
Dia: 01 de julho de 2019
Observação de aula: turma 701
Objetivo da aula: Praticar os pronomes sujeitos: I, you, he, she, it, we, you,
they. O ensino de vocabulário específico: nomes de animais.
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Atividade proposta aos alunos:

Imagem 10. Folha 1 do exercício com a atividade de música

Imagem 11. Folha 2 do exercício com a atividade de música
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Estratégia de ensino:
A professora trouxe para a proposta da aula a canção Roar (Rugir) da cantora
norte-americana Katy Perry, que é apreciada pelos adolescentes, em geral. Ela preparou
um exercício com a letra da música, e retirou algumas palavras. Todas eram pronomes
sujeitos, pois esta era a estrutura gramatical que ela queria revisar. Ela tocou a música e
enquanto eles escutavam a letra, tinham que preencher os espaços com os pronomes
sujeitos que tinham sido retirados propositalmente. Após o cumprimento da tarefa, ela
tocou a música mais uma vez para que eles pudessem cantá-la. A maioria dos alunos já
conhecia a letra, o que facilitou a execução da tarefa. Em seguida, eles fizeram o
segundo exercício cujo objetivo era identificar o nome dos animais que apareciam nos
desenhos. Na canção, a cantora menciona os seguintes animais: butterfly (borboleta),
tiger (tigre), lion (leão), mas ela amplia a atividade com desenhos de uma abelha (bee),
elefante (elephant) e aranha (spider). Eles realizaram a tarefa com êxito, e posso
afirmar que foi a aula em que mais se mostraram interessados e motivados, rindo e
brincando sem perder o foco da atividade. Ao observarmos essa aula, pudemos perceber
a presença de algumas das propostas da BNCC de Língua Inglesa.
Dentre as metodologias empregadas, identificamos o audiolingualismo. A
professora, também, escolhe revisitar algumas estruturas gramaticais como um dos
objetivos da tarefa escrita.
Identificamos também o Situational Language Teaching, que se assemelha ao
Direct Method, ambos ensinam a gramática de forma indutiva. Nessa metodologia, não
existe a explicação de estruturas gramaticais ou novas palavras, nem na língua-alvo,
nem na língua materna. Os alunos devem inferir o significado com a ajuda do contexto
somente. É esperado do aluno que ele seja capaz de aplicar todo o conhecimento
adquirido fora da sala de aula em outros contextos, pois essa é a forma como uma
criança aprende a comunicar-se, quando começa a falar.
Foi possível perceber aqui, a presença de uma atividade que desenvolveu a
oralidade de forma produtiva. Os alunos foram expostos à língua-alvo, e, enquanto
cantavam a canção, estavam produzindo frases em inglês de forma significativa, ainda
que não compreendessem todo o vocabulário contido na canção. Essa atividade
contemplou a proposta da BNCC, expressa no eixo da oralidade.
Para o trabalho pedagógico, cabe ressaltar que diferentes recursos
midiáticos verbo-visuais (cinema, internet, televisão, entre outros)
constituem insumos autênticos e significativos, imprescindíveis para a
instauração de práticas de uso/interação oral em sala de aula e de
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exploração de campos em que tais práticas possam ser trabalhadas
(BRASIL, 2017, p. 243).

A professora não tinha o hábito de trabalhar com música na turma, porém, após
uma conversa nossa, ela decidiu preparar uma atividade diferenciada das aulas mais
tradicionais. Os recursos para ministrar essa aula foram: uma caixa de som USB, o
celular da professora e fotocópias com a letra da música com as atividades para serem
completadas pelos alunos.
Os alunos ficaram bem motivados desde o início da aula, uma vez que teriam
uma novidade, a maioria deles já conhecia a música e, até mesmo aqueles que não se
interessavam muito pelas aulas, quando outra metodologia era utilizada, prestaram
atenção e cumpriram as tarefas propostas. Foi realmente um sucesso. Portanto, tivemos
um exemplo bem-sucedido do trabalho visando ao desenvolvimento da habilidade oral.
Eles tiveram acesso ao áudio do inglês original e puderam reproduzir alguns trechos da
música.
Pesquisadora: Quais foram suas percepções sobre a aula com música
que você ministrou? A aula atingiu suas expectativas?
Aline: Eu achei muito legal essa aula, trabalhei uma música da Katy
Perry, achei que os alunos gostaram bastante, atingiu minhas
expectativas. Em comparação com um tipo de aula mais convencional,
com todo mundo copiando do quadro e fazendo atividade no caderno,
essa aula diferenciada foi bem mais divertida. Eu adoro música, e eu
acho que ela toca muito as pessoas e fala muito. Então, é uma forma,
como eu estava falando antes, de atingir aqueles objetivos que a gente
tá querendo, não só trabalhar a parte escrita, a gramática, mas também
trabalhar a compreensão auditiva e a parte oral, porque mesmo os
alunos não conseguindo reproduzir a música toda, eles conseguem
reproduzir alguns sons, e é uma forma deles se engajarem mais na
aula, trabalhando juntos, na mesma sintonia, literalmente. Então eu
achei a aula muito legal, gostei muito do feedback dos alunos, de que
eles gostaram também, e não foi uma música gratuita, pra escutar por
escutar, teve também um objetivo pedagógico, que foi eles
preencherem as lacunas, prestar atenção nos pronomes, que era um
assunto sugerido pelo currículo, e foi uma forma de trabalhar o que
está prescrito, de uma forma mais divertida que copiar a matéria do
quadro.

Existe a crença de que só há o desenvolvimento da habilidade oral, caso os
alunos sejam capazes de falar o idioma fluentemente de maneira autônoma, entretanto,
cabe esclarecer que esse estágio será atingido como resultado de um processo mais
longo de estudo, pois até mesmo nos cursos de inglês, os alunos levam um certo tempo
até começarem a produzir frases de forma autônoma..
O objetivo ao qual a professora se refere na narrativa acima seria o
desenvolvimento da oralidade do inglês com os alunos. De acordo com Canale e Swain
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(1980), a competência linguística no idioma demanda o domínio de quatro
competências: a gramatical, a discursiva, a sociolinguística e a estratégica (ver Capítulo
1 deste trabalho). Ainda segundo os autores, a partir do momento em que o aluno se
apropria da competência linguística, o ensino da gramática torna-se apenas um veículo
para que a comunicação ocorra e não um fim em si mesma. O foco das aulas passa a ser
na interação entre os aprendizes, que, consequentemente, assumem um maior
protagonismo nas aulas. Temos o ensino pautado no desenvolvimento das quatro
habilidades linguísticas, compreensão e expressão oral e escrita, assim definidas:
compreensão oral (listening); compreensão escrita (Reading); expressão oral (speaking);
expressão escrita (writing). Nas aulas que observamos e especificamente na aula com
música, temos a preponderância das compreensões orais e escritas, e da expressão
escrita. E pouca ênfase na expressão oral, talvez devido aos impedimentos que a
professora elencou durante nossa conversa sobre as metodologias escolhidas por ela e os
motivos para a escolha.
O descompasso observado entre o desenvolvimento das quatro habilidades
acima durante as aulas que se baseiam em métodos gramaticais faz com que o
desenvolvimento da oralidade do inglês entre os alunos fique comprometido. Mas, ao
mesmo tempo, isso não significa que ela não possa acontecer. O desenvolvimento da
oralidade é totalmente viável, desde que este seja o objetivo das aulas. A metodologia
será escolhida mediante os objetivos traçados. Se o objetivo for “fazer os alunos falarem
o inglês” durante 30 minutos de aula, por exemplo, a professora optará por uma
metodologia que viabilize esse acontecimento. Como vimos no Capítulo 1, dentre os
métodos que desenvolvem a parte oral do idioma, temos o Direto, o Situacional, o
Audiolingual e o Comunicativo.
No campo da complexidade, Edgar Morin (2018, p. 181) nos traz a ideia do
princípio hologramático. Segundo ele,
Holograma é a imagem física cujas qualidades de relevo, de cor, e de
presença são devidas ao fato de cada um de seus pontos incluírem
quase toda a informação do conjunto que ele representa. Nós temos
esse tipo de organização nos nossos organismos biológicos; cada uma
de nossas células, até mesmo a mais modesta célula da epiderme,
contém a informação global.

Em se tratando da escolha metodológica feita por um professor de inglês em
uma aula, digamos que ele escolha o Método Gramática Tradução. Refletindo sobre
essa metodologia sob a ótica do princípio hologramático, podemos dizer que o método
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Gramática Tradução traz em si características de todos os outros métodos existentes
para o ensino do idioma. Desta forma, não teremos apenas a aprendizagem de tradução
de palavras, uma vez que o aluno estará ouvindo as frases, e desenvolvendo a habilidade
da escuta (listening), ao mesmo tempo em que estará desenvolvendo a oralidade através
da leitura (reading/speaking), e estará treinando a escrita (writing) com os exercícios
escritos. Dependendo do objetivo de cada aula, um certo traço ou uma certa habilidade
da língua será mais enfatizada. Dessa forma, concluímos que as quatro habilidades da
língua: escutar, falar, ler e escrever estão presentes em todas as aulas, pois o todo está
nas partes e as partes estão no todo, como também aprendemos com Morin.
Vamos buscar compreender a realidade das aulas de inglês da turma 701 sob a
luz do Modelo do Monitor de Stephen Krashen, que é uma teoria de aprendizagem que
se ancora em cinco hipóteses.
A primeira hipótese é a que faz a distinção entre aquisição e aprendizagem. Para
Krashen, o aprendiz só atinge um nível de fluência que o assemelhe a um nativo se
houver aquisição, que ocorre no nível do inconsciente. Não observamos ocorrências
significativas dessa hipótese, uma vez que os alunos ainda não haviam atingido um
nível de fluência no idioma que os possibilitasse perceber quais estruturas foram
apreendidas de forma consciente ou inconsciente.
A segunda hipótese é a do Monitor, e, nela, Krashen postula que o conhecimento
internalizado através da aquisição funciona como um dispositivo que funcionará como
um autocorretor das estruturas que o aprendiz enuncia. As atividades propostas em sala
de aula e nossas observações não nos possibilitaram perceber se os alunos se
autocorrigiam.
A terceira hipótese é a hipótese da Ordem Natural. Para o linguista, há uma
ordem definida na aquisição de estruturas gramaticais da língua estrangeira. Acredito
que os autores de livros didáticos levem esta hipótese em consideração ao projetarem o
conteúdo programático de cada obra.
A quarta hipótese é a hipótese do Insumo, ou mostras da língua-alvo. Para que a
aquisição ocorra, o aprendiz precisa ser exposto a mostras de língua que estejam um
nível acima do seu. Krashen acredita que a fala não pode ser ensinada, pois emerge
como resultado da exposição constante a um insumo compreensível. Essa hipótese foi a
mais registrada nas aulas observadas, tanto nas com a metodologia mais estruturalista,
como nas mais livres, como foi a de música. Pois, os alunos sempre eram expostos às
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estruturas e vocabulário alvos que estavam acima do nível de inglês que eles possuíam,
fazendo com que cada aula fosse um desafio.
A quinta hipótese é a do Filtro Afetivo, que pode ser descrito como uma barreira
imaginária que impede o aprendiz de se apropriar do insumo que recebe. O filtro afetivo
refere-se a aspectos emocionais, como stress, medo, ansiedade, tédio, etc.
Podemos dizer que a hipótese do filtro afetivo também pôde ser percebida em
todas as aulas observadas, e era baixo, ou seja, sem ansiedade aparente, os estudantes
pareciam calmos e relaxados, pois a professora sempre procurava manter-se tranquila
durante as aulas. Nesta aula, mais especificamente, o filtro afetivo pôde ser considerado
baixo, pois a professora e os alunos estavam descontraídos e essa atmosfera propiciava
um ambiente mais favorável à concentração e, consequentemente, à aprendizagem.
No que diz respeito aos pressupostos da BNCC, as aulas contemplaram os eixos
leitura, escrita e oralidade. Ao nos debruçarmos sobre o eixo oralidade, mais
especificamente, percebemos que ele abrange uma série de metodologias e valoriza todo
e qualquer esforço de trazer amostras do inglês falado para a sala de aula como
exemplos de estratégias para o desenvolvimento da habilidade oral com os alunos.
Logo, o eixo oralidade da BNCC, entre outros aspectos, sugere:
(...) Em outros contextos, nos quais as práticas de uso oral acontecem
sem o contato face a face – como assistir a filmes e programações via
web ou TV ou ouvir músicas e mensagens publicitárias, entre outras –,
a compreensão envolve escuta e observação atentas de outros
elementos, relacionados principalmente ao contexto e aos usos da
linguagem, às temáticas e a suas estruturas (...) (BRASIL, 2017, p.
243).

Em vista do exposto acima, podemos concluir que as aulas ministradas na turma
701 contemplavam o desenvolvimento da oralidade, apesar de não terem atingido o
nível da interação verbal. No entanto, eles eram expostos à música e à voz da professora
enquanto lia, em voz alta, as atividades propostas pelo exercício, exemplificando, assim,
a hipótese de número 4 de Krashen, que enfatiza a importância do insumo
compreensível, ou seja, frases na língua-alvo que eles entendam, para que o processo de
aquisição da língua ocorra.
Concluímos, também, que o grande número de alunos em sala e a falta de
equipamentos tecnológicos de ponta não impediram que o objetivo da aula fosse
atingido. O único recurso multimídia que havia na sala eram uma caixa de som USB
que estava conectada ao celular da professora, o que possibilitou que os alunos
ouvissem o áudio da música. As evidências apontam para o fato de ser possível
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desenvolver a oralidade em ambiente de escolas regulares. Nosso objetivo de pesquisa
não era medir se a oralidade desenvolvida entre os aprendizes geraria ou não
proficiência no idioma, tampouco o seu grau. Sugerimos estudos futuros para
compreender o grau da proficiência da oralidade dos estudantes de escolas regulares.
Considerações Gerais sobre as aulas observadas:
A educação é um valor que, infelizmente, vem perdendo seu status em virtude
da atual impossibilidade de associar mais educação ou mais escolarização com a
conquista de uma vida melhor. A sociedade atual não traz mais essa perspectiva.
Principalmente nas classes menos favorecidas, nas quais o nível de escolaridade das
famílias é geralmente baixo – algumas famílias somente frequentaram os bancos
escolares até os primeiros anos do ensino fundamental, outras chegaram ao ensino
médio, na maioria das vezes, incompleto, também – ir à escola e aprender não parece
fazer muito sentido. Portanto, vejo como um dos grandes desafios da escola pública
fazer os jovens que ocupam seus bancos escolares enxergarem o ato de estudar como
um direito e um investimento em si, para o futuro. Ao contrário dos jovens das camadas
sociais privilegiadas, que aprendem ter esse direito e a lutar por boa formação para o
sucesso profissional e social, é muito comum escutarmos estudantes de escolas públicas
dizerem que “pobre não tem como cursar medicina”, por exemplo, evidenciando o
desânimo que o apartheid social no qual vivemos traz para eles.
Em seu artigo, Tílio (2014), faz uma retrospectiva do ensino de Inglês em
contexto escolar ao longo dos anos e pontua que os sete anos que os alunos estudam
inglês na escola, sendo quatro no ensino fundamental e três no ensino médio, deveriam
ser suficientes para que os alunos terminassem a educação regular falando inglês.
Entretanto, segundo o autor, esse objetivo não tem sido atingido devido às dificuldades
estruturais que as escolas públicas apresentam, como salas com um excessivo número
de alunos e a falta de recursos multimídia, por exemplo. Tais dificuldades seriam o
principal dificultador para o desenvolvimento da habilidade oral em língua inglesa em
contexto escolar, por isso a escolha pelo foco no ensino da leitura. Eu discordo do autor,
uma vez que este não é um problema exclusivo das escolas públicas já que o foco no
desenvolvimento da oralidade da língua inglesa, de forma plena, tampouco ocorre nas
escolas particulares. Todavia, constato que a questão sobre o provável não
desenvolvimento da oralidade do inglês, de forma plena, em contexto escolar transcende
todas as faltas enumeradas pelo autor. Cada turma, cada sala de aula possui suas
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próprias peculiaridades e somente um olhar despido de julgamento poderá tentar
compreender o que se passa naquele cotidiano cheio de surpresas.
Num universo de 23 alunos, temos 23 indivíduos que possuem aptidões
diferentes para aprender um idioma. Portanto, uma única metodologia não dá conta do
aprendizado de todos os alunos de maneira homogênea. Pensando dessa forma, eu
escolho a metodologia de ensino, dependendo do objetivo da minha aula, possibilitando
que eles tenham a oportunidade de aprender inglês através de variadas metodologias.
Agindo dessa maneira, estarei travando um diálogo com a multiplicidade de formas de
aprendizagem representada por cada aluno presente no microcosmo que é a sala de aula.
As escolas privadas de idiomas também oferecem metodologias distintas, e quando uma
pessoa decide estudar inglês em um curso particular, ela escolhe aquele que ofereça a
metodologia que mais lhe agrade. Aquela com a qual ela se sinta mais confortável para
aprender.
Felizmente, percebi que a maioria dos alunos estava envolvida nas aulas, e
apenas um pequeno grupo demonstrou ainda não haver encontrado seu papel no
processo da aprendizagem do idioma, pois não estava tão envolvido nas tarefas quanto
os demais. Alguns estudos têm mostrado que questões como:
Absentismo, desinteresse, indisciplina, mesmo violência, por
exemplo, mais não são que simples sintomas de problemas cujas
raízes se situam muitas vezes não só na escola, mas também no
contexto social mais vasto de que ela faz parte (PERRENOUD et al.,
1989; PERRENOUD, 2010; CORTESÃO, 2011). Daí a importância
da aquisição e mobilização por parte das escolas e dos professores de
conhecimentos de tipo sociológico e antropológico (CORTESÃO;
STOER, 1997; CORTESÃO; STOER, 1999; STOER; CORTESÃO,
1999).

Assim sendo, quando um jovem expressa desinteresse em relação a alguma
disciplina escolar, por exemplo, nosso papel, enquanto educadores, é acompanhá-lo e
tentar entender seus conflitos os quais, muitas das vezes, têm raízes para além dos
muros da escola. Não é raro os estudantes estarem passando por algum conflito de
ordem pessoal e necessitarem

de ajuda especializada. Faz-se necessário que

exercitemos uma escuta aguçada e um olhar atento, também às necessidades emocionais
dos nossos jovens aprendizes. Atrelada às questões de natureaza emocional, temos
aquelas relativas às preferências e interesses de áreas de estudo. Consideramos
importante sabermos se os nossos estudantes e suas famílias valorizam ou não o
aprendizado da língua inglesa.
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Desta forma, acrescentamos às nossas preocupações com os métodos de ensino,
a receptividade possível das propostas no universo da escola pública, nos indagando:
seria o aprendizado do idioma valorizado nos lares dos alunos de escolas públicas? E
que visão as famílias possuem sobre a aprendizagem do inglês? Para encontrar respostas
para essas e outras perguntas que surgiram ao longo da pesquisa, fiz uma roda de
conversa com um grupo de alunos. E destaco, aqui, as questões que me parecem
importantes e sobre as quais falei com eles e os modos como me responderam. Os
pontos de destaque das falas dos alunos da turma 701 seriam: o aprendizado do inglês
como agregador de valores para uma melhor inserção no mercado de trabalho, a questão
do hábito de estudo, o contato com o idioma fora do ambiente escolar e as metodologias
de ensino do inglês com as quais possuem mais afinidade. Escolhemos esses pontos
porque percebemos que eles funcionam ora como facilitadores, ora como dificultadores
para que os alunos possam ir mais longe no aprendizado do inglês.
Análise das respostas dadas pelos alunos22 durante a roda de conversa
1. Aprender inglês como uma chave para abrir portas de trabalho e lazer,
viagens
Pesquisadora: O que você pensa de aprender inglês, aprender inglês
na escola?
Renata: (...) ou então se profissionalizar como professora de
inglês(...)
Moisés: eu gosto de aprender inglês, particularmente eu gosto, faço
curso.
Danilo: eu gosto de aprender inglês porque eu tenho um sonho de
viajar pros Estados Unidos quando eu for maior, então aprender inglês
é essencial para mim.
Josi: eu acho importante aprender inglês desde cedo porque tem mais
chances nas vagas de profissões e eu gosto de inglês porque quando eu
crescer eu quero viajar por aí, e eu gosto muito das aulas de inglês, e é
isso.
Eduardo: Aprender inglês na escola é uma opção básica. Dali você
pode se formar, nascer uma profissão, dali você pode arranjar um
emprego.

As falas dos alunos reforçam a crença que habita o imaginário (de que o
aprendizado do inglês abrirá “portas de emprego”) de grande parte da população
brasileira, haja vista o grande número de escolas de idiomas existentes nas grandes e
pequenas cidades do país. Em seu estudo, Rosa (2003) levanta a questão de que
disseminar a ideia de que não é possível aprender inglês na escola seria uma estratégia

22

Os nomes dos alunos são fictícios.
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de marketing utilizada pelas escolas de idiomas privadas. A autora descreve o fenômeno
como terceirização do ensino de idiomas.
A terceirização do ensino de língua estrangeira, segundo Souza (1998,
p. 5), só foi possível de ser feita porque as escolas privadas, ao lerem
o artigo 40 da Nova LDB, que diz “a educação profissional será
desenvolvida em articulação com o ensino regular...”, viram em tais
palavras “uma oportunidade de aumentar seus lucros e chegaram ao
entendimento de que a língua estrangeira, assim como a
computação,constituem educação profissional, possibilitando assim a
terceirização de tais matérias (SOUZA, 1998, p. 5 apud ROSA, 2003,
p. 68).

E essa terceirização ganha força quanto mais ouvimos frases do tipo: “´Não se
aprende inglês na escola, portanto preciso me matricular num cursinho de inglês”.
Pesquisadora: O que você pensa de aprender inglês, e aprender inglês
na escola?
Moisés: Meu nome é Moisés, eu gosto de aprender Inglês,
particularmente eu gosto, faço curso.
Moisés: Eu pretendo terminar o curso que eu faço de inglês e ir pros
Estados Unidos fazer faculdade de medicina lá.

Um aluno nos relatou que estuda inglês em cursinho, a fala acima nos leva a
acreditar que as famílias acreditam que o aprendizado do idioma seja importante para a
formação acadêmica de seus filhos.
Enquanto as práticas bem-sucedidas de ensino do inglês dos professores de
escolas regulares não forem registradas com a mesma velocidade que o discurso sobre o
insucesso de suas práticas, o discurso de que o inglês da escola não funciona continuará
a ser reproduzido, e mais escolas de idiomas privadas serão criadas com a justificativa
de que o inglês oferecido nas escolas é insuficiente para o desenvolvimento da
habilidade oral.
No que tange ao aprendizado do inglês para possuir mais chances no mercado de
trabalho, Oliveira (2007, p. 89 apud MIRANDA, 2015, p. 3934) nos diz que:
(...) há vários enunciados no discurso dos pais e alunos que são
ressonâncias de enunciados da mídia, principalmente daqueles
oriundos das propagandas institucionais de escolas de idiomas e de
agências de intercâmbio de jovens que encontramos em revistas,
jornais, outdoors, TV, mostrando que somente pessoas com uma certa
competência na LI obtêm sucesso profissional e pessoal devido à
globalização e ao fato de a LI ser a língua da comunicação
internacional.

Sabemos que todo tipo de aprendizado agrega valores ao processo de formação
dos alunos. E, especialmente, no ensino fundamental não cabe a preocupação, diria que
precoce, acerca de estudos visando ao mercado de trabalho. Surpreendeu-me o fato de
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jovens de 13, 14 e 15 anos estarem mais preocupados com uma futura entrevista de
emprego, em vez de se preocuparem em como fazer para crescer no aprendizado do
idioma, em como ser um aluno de inglês melhor, pois o inglês pode ajudá-los a acessar
conhecimentos sobre o estilo de vida de outros povos ao redor do mundo, por exemplo.
Essa preocupação também pode ser interpretada como um avançado grau de
maturidade, já que possuem os olhos voltados para uma futura profissão.
Pesquisadora: Me fale sobre seus planos de estudo para o futuro.
Aprender inglês pode fazer parte desses planos?
Josi: Meu nome é Josi e eu não sei exatamente o que eu quero fazer
da minha vida porque eu ainda não decidi e eu ainda tenho muito
tempo pra isso, eu espero. Mas eu acho que sim, porque eu também
quero viajar por aí e várias coisas também... Não sei o que eu quero
fazer da minha vida, mas ser professora tá fora de cogitação porque eu
não tenho paciência pra isso. Eu fui o mais sincera possível, só isso.
Gabriela: Meu nome é Gabriela eu pretendo ser veterinária. Eu acho
importante, vai que alguém me chama pra fazer intercâmbio fora do
país e tal, então eu acho bem importante saber inglês.
Tamara: Meu nome é Tamara e eu sonho em ser veterinária também,
e eu também acho que aprender inglês vai servir pra...
Pesquisadora: Pra? Pra fazer cursos?
Tamara: É.
Iago: Meu nome é Igor, eu queria mexer com computador. Eu queria
fazer alguma coisa com computador, e coisas de computador também
derivam muito da língua inglesa... eu espero que sim...
Pesquisadora: Mas, como o inglês ajudaria na sua profissão com
computador? Explica melhor.
Iago: Muitos códigos do computador também derivam da língua
inglesa. Então, eu espero.
Danilo: Eu creio que o inglês pode me ajudar, quando eu crescer,
numa profissão melhor, mas eu ainda não sei o que eu vou querer
fazer quando eu ficar maior. Profissão, porque eu sempre escolho
uma, mudo de ideia e escolho outra. Eu não sei, e eu sou indeciso.
Moisés: Eu pretendo terminar o curso que eu faço de inglês e ir pros
Estados Unidos fazer faculdade de medicina lá.
Pesquisadora: E o inglês entra onde, nesse seu projeto?
Moisés: Eu vou pros Estados Unidos, então eu tenho que saber inglês
e pra fazer faculdade também, tem que entender.
Iago: Eu queria ser jogador de futebol quando eu crescer.
Pesquisadora: Você joga bem, Igor?
Iago: Jogo. E vai ajudar, caso eu vá pra fora do país, tem que saber
inglês.
Paulo: Eu ainda não sei o que eu quero fazer no meu futuro, mas
provavelmente, o inglês pode entrar nos meus planos.
Renata: No futuro, eu tenho duas opções: Ser dançarina ou ser
maquiadora, que são as coisas que mais gosto de fazer. E futuramente
sim, eu tenho a vontade de viajar, conhecer outros lugares. E de
estudar inglês também, porque entrar num país onde eu tenho que
saber a língua, pelo menos saber o suficiente pra comprar algo pra
comer. Mas, eu acho importante, eu acho que eu vou, com certeza,
aprender inglês pra ir pra um país, ou pra colocar isso no meu próprio
currículo.
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Eduardo: Meu projeto pro futuro, a profissão que eu quero ser, de
repente precisa do inglês. E mesmo não dependendo, o inglês faz falta
na nossa vida, né?
Pesquisadora: E qual é a profissão?
Eduardo: Qual profissão que eu quero ser? É... engenheiro civil.

A maioria dos alunos parece já ter decidido qual carreira pretende seguir no
futuro e a grande maioria também acredita que o aprendizado do inglês poderá ajudar de
alguma forma na futura carreira.
Gostei muito de saber que a grande maioria deles tem planos de seguir os
estudos, cursar uma faculdade. Entre os cursos mencionados, temos: Informática,
Medicina, Medicina Veterinária e Engenharia Civil. E alguns sonham em ser jogador de
futebol, maquiadora, dançarina, acreditando que tais profissões demandam um certo
conhecimento do idioma, caso eles precisem atuar profissionalmente no exterior. Fiquei
feliz em ver que os jovens da turma 701 estão cheios de sonhos e planos para o futuro, e
que o inglês seria importante para que alcem novos voos em suas futuras carreiras.
O lazer é outra motivação destacada por eles para estudar o idioma, os EUA
aparecem como o destino turístico mais mencionado pelos nossos jovens.

2. Os hábitos de estudo dos participantes da nossa pesquisa
Minha experiência de sala de aula tem me mostrado que os alunos que atingem
os objetivos propostos nas minhas aulas são aqueles que possuem uma rotina de estudo.
Ao passo que aqueles que não fazem as tarefas de casa, ou deixam para estudar para as
provas na véspera, geralmente são aqueles jovens que não atingem os objetivos
propostos pelos professores, salvo algumas exceções, chegando até mesmo a ficarem
reprovados, muitas vezes. Como o estudo sistemático de um idioma demanda uma certa
dedicação diária de estudo, eu decidi perguntar aos participantes sobre suas rotinas de
estudo.
Pesquisadora: Vocês possuem uma rotina de estudo? Me fale sobre
essa rotina.
Eduardo: Eu tenho uma rotina de estudos, toda vez que eu chego em
casa, eu abro o caderno e estudo um pouco, tipo das 19:00h às 20:30h,
dia sim, dia não.

O aluno Eduardo descreve sua rotina de estudo como a atitude de abrir o caderno
das 19:00h às 20:30h. Portanto, concluímos que ele segue um plano de estudos diário.
Enquanto eu transcrevia sua fala, eu me perguntava se ele sabe como estudar, ou o que
significa estudar para ele e para os demais alunos também. Penso que essa pergunta
deverá ser feita em uma próxima pesquisa que trate dessa mesma temática.
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Renata: Eu não tenho uma frequência muito grande sobre estudo, mas
em relação às provas, quando elas chegam, eu estudo uns três dias
antes, porque eu sou um pouco, meio falha de memória, mas eu
estudo, ou três dias antes, ou dois dias antes da prova, porque aí eu
consigo memorizar, e no dia da prova também.

A fala da aluna Renata nos mostra que a maioria dos nossos alunos apenas
estuda com o objetivo de memorizar algum conteúdo que os possibilite obter a nota
necessária para passar de ano, sendo o processo da aprendizagem que agrega
conhecimento e valores aos jovens negligenciado.
Taiane: Eu tenho. Dependendo da aula, em casa, eu reviso as
matérias.
Pesquisadora: E como acontece essa revisão? Em que horário? É
todo dia? Detalhem essa rotina pra mim. Dias da semana, horário,
duração.
Taiane: Às vezes, eu estudo aos sábados.
Pesquisadora: E durante a semana?
Taiane: Não, é difícil.
Pesquisadora: Durante a semana, você só vem ao Colégio?
Taiane: Sim.
Josi: Às vezes eu assisto vídeoaula, e a rotina é mais ou menos:
segundas, terças e às vezes sextas, ou às vezes sábado ou domingo...
só quando eu quero, qualquer hora, quando eu quero e quando me dá
vontade.
Pesquisadora: Não tem um horário fixo, diariamente?
Josi: Não, quando me dá vontade mesmo.
Iago: Eu também não tenho nenhum horário fixo de estudo.
Moisés: Eu não tenho uma rotina de estudos fixa, eu estudo, por
exemplo, quando é uma semana antes da prova, e no dia da prova
também. Ou quando o professor passa uma matéria e eu não entendo,
aí eu estudo.
Danilo: Eu não tenho uma rotina de estudos, eu só estudo antes das
provas. Minha mãe me obriga a estudar, quando chego da escola, pra
prova.
Paulo: Eu não tenho uma rotina de estudos.
Pesquisadora: Quando você estuda? Quando você toca nos cadernos,
nos livros?
Paulo: Ah sei lá... tem vezes que gosto de ficar lendo...às vezes a
matéria de inglês, porque eu estou muito ruim em inglês, e matemática
e geografia também. Tem mais deveres de matemática.
Igor: Eu estudo quando eu chego da escola.
Pesquisadora: Todos os dias, Igor?
Iago: Não, só quando eu não entendo a matéria da escola, aí eu estudo
qualquer matéria que eu não entendi.
Pesquisadora: Por quanto tempo?
Iago: Umas duas horas.
Gabriela: Eu não sou uma pessoa muito esforçada. Assim, eu tento
me dedicar o máximo possível... eu não sou uma pessoa que estudo
muito. Eu estudo mais quando estou inspirada, tipo quando eu não
tenho nada pra fazer, aí eu vou estudar. Aí eu vou lá, pego o caderno,
reviso, leio, faço um resumo. Quando eu começo a estudar, eu não
tenho hora pra acabar.
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Pesquisadora: Mas, você não tem dias e horários fixos pra estudar?
Gabriela: Não.

Percebemos que a maioria dos alunos que participou dessa roda de conversa não
possui uma rotina de estudo fixa, eles estudam quando pensam ser necessário fazê-lo,
como a maioria dos adolescentes, eles não são diferentes da maioria dos jovens
estudantes. Entretanto, esse detalhe atrapalha um pouco o aprendizado de uma língua
estrangeira, já que o contato com o idioma diariamente ajuda a aprendizagem, seja
através do estudo sistematizado dos conteúdos vistos em sala de aula, ou de forma
informal, assistindo a vídeos, ouvindo músicas acompanhando as letras, ou até mesmo
assistindo a aulas no You tube. O importante é estar em contato com o idioma.
Creio que um dos grandes desafios da escola seja despertar o gosto pelo hábito
de estudar, fazer com que os alunos descubram o prazer da descoberta, que vem através
da exploração de novos assuntos. A educação precisa ser vista como um processo, e não
apenas como um meio que possibilite atingir metas. A partir da observação deste dado,
me veio o questionamento: quais fatores levariam uns jovens a desenvolverem o gosto
pelos hábitos de estudo e outros não. Desta forma, as respostas dos jovens aprendizes
me levaram ao campo da psicologia para tentar lançar um pouco de luz sobre suas
respostas.
De acordo com Fonsêca (2014), os estilos parentais influenciam sobremaneira os
hábitos de estudo dos filhos. Segundo Reppold, Pacheco, Bardagi e Hutz (2002, apud
FONSÊCA, 2014, p. 338) “os estilos parentais correspondem a um conjunto de atitudes
e manifestações dos pais em relação aos filhos relacionadas às questões de poder,
hierarquia, apoio emocional e estímulo à autonomia, criando um clima psicológicoemocional”.
Fonsêca (2014) traz para seu estudo a classificação dos estilos parentais que são:
autoritário, autoritativo, permissivo e negligente. Esses estilos, por sua vez, resultam da
combinação de duas dimensões denominadas exigência e responsividade (MACOBY;
MARTIN, 1983 apud FONSÊCA, 2014). A exigência pode ser entendida como a visão
dos pais preponderando, porém, eles estão disponíveis para proceder como agentes
socializadores de seus filhos, supervisionando e monitorando o comportamento deles.
A responsividade é a capacidade que os pais têm de se colocar no lugar dos
filhos, os pais olham com indulgência o lugar que os filhos ocupam. Assim, temos
“atitudes compreensivas dos pais para com os filhos, que visam promover o
desenvolvimento da autoafirmação dos jovens, principalmente por meio do apoio
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emocional, da comunicação recíproca e do estímulo à autonomia” (FONSÊCA, 2014, p.
338).
Passemos agora à definição dos estilos parentais: “Deste modo, o estilo parental
autoritário caracteriza-se por alta exigência e baixa responsividade; o autoritativo, por
alta exigência e responsividade; o permissivo, por baixa exigência e alta responsividade;
e o estilo negligente, por baixa exigência e responsividade” (FONSÊCA, 2014, p. 338).
A ideia de que os estilos parentais servem de parâmetro para a construção dos
hábitos de estudo dos filhos no faz refletir sobre os comentários negativos que nós,
professores, emitimos sobre nossos alunos, inúmeras vezes. Pois alguns docentes
compartilham da crença que:
Segundo Watkins e Coffey (2004), “para ser bem-sucedida, a aprendizagem
requer boa organização e planejamento do estudo, pois, à medida que o aluno aprende a
estudar, melhora o seu desempenho na escola e nas avaliações, o que aumenta a
autoestima e segurança”.
Todavia, no cenário nacional tem-se percebido que os alunos não apresentam
hábitos de estudo definidos, aspecto que tem contribuído para o baixo índice de
desempenho acadêmico observado entre os estudantes do Ensino Fundamental e Ensino
Médio, conforme mostra o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (BRASIL, 2011).
Muitas vezes eles deixam de cumprir suas tarefas escolares por não terem
aprendido em casa como se organizar, uma vez que, infelizmente muitos responsáveis
saem de casa, cedo para trabalhar, tomam duas ou três conduções retornam a seus lares
já cansados. E, portanto, não dispõem de tempo, tampouco disposição física, para
ajudarem a seus filhos a fazerem as tarefas escolares. Na maioria das vezes, essas
questões transcendem o nosso conhecimento sobre a realidade de vida dos nossos
estudantes.
Em alguns casos, alguns lares tampouco dispõem de um ambiente adequado para
estudar: mesa, um ambiente iluminado, etc. Portanto, creio que não é só o estilo
parental de cada jovem do grupo pesquisado que influencia no interesse que cada um
demonstra pelo idioma.
Estive presente no último Conselho de Classe do ano letivo de 2019, e todos os
professores que estavam reunidos sugeriram que a escola tentasse proporcionar
encontros com os pais onde debateríamos temas como o da pesquisa citada. O grupo
constatou a necessidade de orientarmos os responsáveis pelos alunos, sobre a maneira
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como eles podem ajudar seus filhos a se organizarem enquanto alunos, pois muitos
desconhecem a importância de seu papel no desenvolvimento acadêmico dos filhos, e
atribuem toda a responsabilidade à escola, muitas vezes por terem consciência das
deficiências da própria formação, outras por falta de tempo ou condições de se fazerem
presentes.
A escola, por sua vez, sozinha, não tem como gerenciar todas as variáveis da
vida dos jovens, principalmente em tempos de tanta rapidez tecnológica. Ou seja,
confusos com este mundo ao qual nunca tiveram acesso, alguns responsáveis assumem
um estilo autoritário, pois acreditam estar fazendo o melhor pelo seu filho, ao ser
exigente ao extremo. Por outro lado, por diferentes razões, há um grupo oposto que, por
falta de condições de acompanhar os filhos, assume um estilo identificado como
permissivo, já que não se sentem capazes de exigir, ou não possuem uma consciência a
respeito de como um pouco de exigência na educação dos filhos pode ajudá-los.
Como as famílias podem corresponder a essa demanda da escola quando a
grande maioria desses pais considerados “autoritários “ou “permissivos” não age dessa
forma por escolha própria, ou de forma consciente? Muitos são vítimas desse sistema
sócio-político desumano em que vivemos. Muitas mães criam seus filhos sozinhas e
trabalham como domésticas tendo que tomar, muitas vezes, até três conduções para
chegar ao trabalho, e o mesmo se repete no retorno ao lar. Essas mesmas mães não têm
como estar presentes em reuniões de pais nas escolas, pois todas ocorrem no período em
que estão em seus respectivos trabalhos, portanto, todo esse cenário não deveria ser
negligenciado quando o assunto é a questão dos hábitos de estudo dos nossos alunos.
Assim, temos um impasse bem difícil de ser solucionado, o melhor a ser feito é parar de
focar naqueles aspectos que faltam aos nossos alunos e focar em tudo o que pode ser
feito com eles no espaço escolar. Sem utopias, tampouco críticas.
Pesquisadora: Vocês têm algum tipo de contato com a língua inglesa
fora do ambiente escolar? Como é esse contato?
Renata: Os dois únicos contatos que eu tenho com a língua inglesa é
através da música e das séries, e de filmes também.
Paulo: Eu só tenho contato com o inglês pelas músicas, só isso.
Moisés: Eu tenho contato com o inglês através de músicas, de filmes,
de séries, e o curso de inglês que faço.
Eduardo: Não tenho contato com o inglês fora da escola, assisto a
filmes em inglês, mas com legenda em português, não ouço músicas
em inglês, não jogo, não converso com ninguém em inglês.
Iago: Eu tenho um contato bem básico com a língua inglesa, por
causa do meu celular, assisto a filmes, séries e músicas também, tudo
no meu celular, e no computador.
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Josi: Eu tenho uma tia que mora nos EUA também.
Pesquisadora: Aí você conversa com ela em inglês?
Josi: Aham... na maioria das vezes. Eu gosto mais de assistir a filmes,
séries, tudo legendado em português e... porque eu não gosto muito de
dublagem, me enche o saco, na maioria das vezes. Eu fico dormindo
nos filmes... e músicas, essas são minhas formas de contato com o
inglês fora da escola.
Taiane: Eu tenho alguns contatos só: jogos, filmes e músicas.
Gabriela: Sim, pelos jogos, músicas, séries, filmes.
Iago: Os únicos dois contatos que eu tenho com o inglês são: músicas
e jogos.

Pude observar através das falas dos alunos que, fora do ambiente escolar, o
contato deles com a língua inglesa se dá através de filmes e séries, que eles assistem
com legendas, músicas e jogos que despertam seu interesse pelo idioma. Estas formas
de contato podem ser classificadas como formas passivas de aprender a língua.
A maioria dos alunos não utiliza o inglês para interagir com outras pessoas, não
se apropria dele de forma autônoma, apenas assume uma postura de receber
passivamente o idioma que chega até eles, com exceção da aluna Júlia que tem uma tia
que mora nos EUA, e com quem conversa em inglês. Estas estratégias de aprendizagem
podem funcionar como complemento de uma metodologia em que os alunos podem
desempenhar um certo protagonismo em sala de aula. Ou seja, podemos solicitar que
eles preparem e apresentem trabalhos usando o inglês. Através dessas dinâmicas, eles
poderão praticar aquele conhecimento que aprendem de maneira informal em seus lares.
É incrível como as crianças aprendem muito mais do que manda o
programa quando elas estão envolvidas na própria aprendizagem e
quando a professora está ensinando o que lhes interessa (...) a minha
experiência me mostra que quando a criança está interessada ela
aprende (...) (GARCIA, 2001, p. 50).

Essa fala de Garcia (2001) me remete a uma prática que tenho com meus alunos
de sexto ano do ensino fundamental. Eles só podem sair de sala para ir ao banheiro ou
beber água se pedirem autorização usando o inglês. Para que a estratégia funcionasse,
eu lhes ensinei as seguintes frases: Can I go to the restroom? Can I have some water?
(Posso ir ao banheiro? Posso beber água? Respectivamente). Eles enunciam ambas as
frases com perfeição gramatical e fonológica, pois temem não obter a permissão para
sair de sala. Desta forma, fica claro que o interesse discente é um dos fatores
preponderantes no processo de ensino-aprendizagem.
Depois dessa breve incursão por aquilo que nos disseram os alunos e uma leitura
dessas informações com base naquilo que interessa a esta dissertação, ou seja, os modos
como percebem a aprendizagem da língua e como se dedicam – ou não – a ela, passo à
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análise das entrevistas com os docentes, de onde pretendo extrair elementos de
compreensão das metodologias usadas por eles em suas práticas cotidianas.
3. A maneira pela qual os participantes da nossa pesquisa dizem gostar de
aprender inglês na escola
Taiane: Eu queria que as aulas fossem mais divertidas, que a
professora trouxesse imagens pra gente e falasse o nome delas e
inglês, e traduzisse pra gente.
Gabriela: Eu gosto muito da aula de inglês, tenho até vontade de
fazer curso, pro meu futuro e tal... eu não mudaria nada, desde que eu
aprenda. Tá bom pra mim.
Pesquisadora: E sobre as atividades? Qual que você mais gosta? Cite
um exemplo.
Tamara: Eu não sei...
Pesquisadora: Qual atividade não tem nas aulas e você gostaria que
tivesse?
Tamara: Não sei, pra mim já está tudo ótimo.
Pesquisadora: Tá tudo ótimo? Tá.
Pesquisadora: Tem alguma coisa que você gostaria que tivesse mais
nas aulas?
Iago: Que fossem mais divertidas.
Pesquisadora: Divertidas como? O que você quer dizer com
divertidas? Explica melhor.
Josi: A aula é muito parada, só isso, todo mundo fica fazendo bagunça
na aula.
Pesquisadora: Beleza, mas o que você sugere? O Igor sugeriu mais
brincadeiras, e você?
Josi: Sei lá... que ela passasse um filme em inglês com legenda,
ficaria melhor... “Cinco passos de você”. De preferência uma série que
todo mundo gosta.
Moisés: Eu gosto da aula de inglês do jeito que ela é, e se tivesse que
dar alguma sugestão, eu gostaria que tivesse mais aulas na sala de
vídeo. Que ela passasse, um vídeo ou um filme em inglês e depois a
gente debatesse ou fizesse algum exercício sobre o filme.
Eduardo: A minha sugestão é que as aulas de inglês sejam mais
dinâmicas.
Pesquisadora: Explica melhor.
Eduardo: Tipo uma gincana. Sendo assim, com mais dinâmicas, a
gente aprende com mais facilidade.

Os alunos expressaram que gostam de aprender através de filmes, músicas,
brincadeiras, jogos. Todas essas atividades têm o inglês oral como foco principal. Logo,
esses indícios nos levam a crer que nossos participantes possuem o desejo de aprender
com uma metodologia que priorize a oralidade do inglês.
Dois alunos pontuaram que gostam das aulas de inglês do jeito que elas são, ou
seja, a teoria de que ninguém se interessa pelas aulas de inglês na escola não procede na
turma pesquisada. Aqui temos um exemplo do perigo de fazermos generalizações a
respeito de qualquer assunto, precisamos ir ao campo para saber o que acontece lá,
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como já vimos anteriormente, o cotidiano é um campo de surpresas, de novidades, onde
o improvável pode acontecer.
Pesquisadora: Vocês gostariam de “falar” ou “escrever” mais em
inglês durante as aulas?
Renata: Ela já trouxe algumas das coisas que eu gosto, por exemplo,
a atividade da última aula que foi com música, e foi bem legal, gostei
e teve outra atividade também que ela deu uma folha e a gente tinha
que colocar os nomes dos animais em inglês, eu achei legal. E... foi
isso.
Pesquisadora: O que vocês acharam da aula com a atividade de
música? De 0 a 10, que nota vocês dariam para a aula com atividade
de música?
Alunos: 10!!!!!!!!!!!!!!!
Pesquisadora: Vocês gostariam que houvesse momentos na aula em
que vocês praticassem pequenos diálogos em inglês com os colegas?
Por que vocês acreditam que esse tipo de atividade não acontece?
Moisés: Eu gostaria que tivesse diálogos com os colegas, durante as
aulas sim, porque eu gosto de praticar inglês, tipo... ou até mesmo
uma prova oral, é com base no que ela ensinou a gente. Eu não sei
porquê esse tipo de atividade não ocorre nas aulas.
Danilo: Eu gostaria que houvesse esse tipo de aula em sala, mas
acredito que a professora não dá essas aulas por causa do tumulto em
sala e porque ela ainda não ensinou a gente a traduzir as palavras e
nem a falar em inglês.
Taiane: Eu gostaria sim, e eu acho que não tem ocorrido pequenos
diálogos porque as pessoas fazem muita bagunça na sala, começam a
correr, gritar, e a professora nem liga.
Gabriela: Eu gostaria sim, porque é uma forma da gente se expressar
um com o outro, e eu acho que quem deveria iniciar... pra isso
acontecer seria a professora.
Iago: Eu gostaria sim, porque pode ajudar na aprendizagem e não
acontece porque a professora só passa dever no caderno e não passa
outras atividades pra gente fazer.
Renata: Sim, eu gostaria de ter diálogos assim, ou então de ter uma
aula assim, e eu acho que eu não sei o motivo por não ter, foi o que eu
falei, depende também tanto da professora quanto dos alunos. Porque
às vezes, a professora pode aplicar, ou então mesmo assim: vai ter um
dia em que a gente só vai fazer isso na aula, ou então seja pelo menos
por 20 minutos, por algum tempo, não que seja a aula toda, mas eu
gostaria sim.

Todos demonstraram o interesse em uma metodologia que desenvolvesse a
prática do inglês oral entre eles. Apesar da pouca idade, já demonstraram maturidade
para realçar os possíveis pontos que estão impedindo essa prática de prevalecer nas
aulas, e muitos não deixam de admitir que também poderiam colaborar um pouco mais
no processo de implementação de uma metodologia de ensino do inglês que fosse um
pouco mais inovadora.
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Análise da primeira entrevista feita com a docente Aline
Realizamos uma entrevista semiestruturada com a professora Aline, docente da
turma 701, no dia 07 de maio de 2019. Nossa entrevista teve como objetivo principal
perceber a existência de uma possível relação entre a forma como ela própria aprendeu a
língua inglesa, o tipo de formação docente que ela recebeu e sua prática pedagógica. Ou
seja, até que ponto suas escolhas curriculares e metodológicas são influenciadas por
toda sua história de vida no que tange a sua vivência tanto pessoal quanto profissional
da língua inglesa. Quais crenças e valores, inquietações e frustrações pessoais nos
chamam atenção na sua narrativa? Destacamos alguns tópicos que nos chamaram mais a
atenção e sobre os quais iremos discorrer. Dentre eles, apontamos: o seu próprio
aprendizado da língua inglesa, a formação docente recebida, o início da vida
profissional, a infraestrutura de trabalho no setor público, o exercício da docência
enquanto ato político, as opções metodológicas que faz, o porquê do ensino do inglês
nas escolas regulares, e sobre o ato de ensinar além dos muros da escola.
Acreditamos que:
Entre tantas possibilidades teórico-metodólogicas, podemos dizer que
também perseguimos, na pesquisa com o cotidiano, a formação da
professora como narradora. As ações de formação-investigação que
desenvolvemos orientam-se para o que Bakhtin aponta como fazer
falar essa segunda voz: a palavra que, para além de designar objetos,
implica atitudes e confere significado à maneira pela qual o sujeito vê
a si mesmo; palavra que não penetra uma paisagem exterior, mas que
se mostra nela, dando forma a lugares e revelando modos de
existência, práticas de vida e maneiras singulares de sentir, apreender
e relacionar-se com o outro e com o mundo (PEREZ; AZEVEDO,
2008, p. 26).

As respostas da professora dão corpo a uma narrativa que nos possibilita
compreender traços da sua prática docente que vão além das respostas verbalizadas. Ao
falar de sua história de vida privada e docente, a professora nos permite tecer fios que
nos levam a uma melhor compreensão do que acontece na sala de aula e sobre sua
prática docente.
Como nossa entrevistada aprendeu a língua inglesa
Pesquisadora: Então, Aline, me fala um pouco sobre como se deu o
seu aprendizado da língua Inglesa.
Aline: O meu aprendizado não se deu tão cedo assim, eu comecei a
estudar com 13 anos, e foi uma coisa!Eu não era tão criança, foi uma
decisão dos meus pais por uma questão de eu ter que aprender uma
outra língua, e o inglês na época que eu comecei a aprender, e ainda
hoje, é a língua que todo mundo aprende primeiro como língua
estrangeira.
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Pesquisadora: Mas, você gostava? Era uma vontade sua? Ou foi mais
dos seus pais?
Aline: Foi mais dos meus pais, foi imposição total, eu não queria fazer
o curso, mas a primeira aula que eu assisti, eu já adorei, e o método
era aquele método... não era comunicativo na época, era áudio-lingual,
né?!Era do CCAA23. Mas, assim, eu gostei, e já me identifiquei como
minha matéria favorita.
Pesquisadora: Então você fez o curso todo no CCAA?
Aline: Fiz, e quando eu comecei a fazer o curso, e eu me identifiquei,
eu já tinha decidido que era “isso que eu ia fazer”, antes eu não sabia
exatamente com o que eu queria trabalhar (...)

A professora Aline aprendeu inglês através da metodologia audiolingual, Na
época da criação do Audiolingualism, a teoria behaviorista, cujo principal expoente era
o psicólogo Skinner (1957), estava em alta. Para os comportamentalistas, o ser humano
é capaz de desempenhar uma vasta gama de comportamentos, que dependem de três
elementos cruciais: um estímulo que gera um comportamento; uma resposta acionada
por um comportamento e um reforço que indica se resposta foi apropriada ou não. Caso
haja o reforço, o comportamento se repetirá até tornar-se um hábito; na ausência do
reforço, ou caso ele seja negativo, o comportamento não deverá repetir-se. De acordo
com essa teoria, dominar uma língua significa adquirir um conjunto apropriado de
estímulos e respostas. Depreendemos da sua fala que, como ela aprendeu o idioma
através dessa metodologia, essa também foi a primeira metodologia de ensino de idioma
com a qual ela teve contato. Consequentemente, há uma grande chance de ela querer
reproduzir essa metodologia em suas aulas. Eu formulei essa pergunta, pois já tinha
percebido nas aulas observadas traços pertinentes ao audiolingualismo. E quando ela diz
que não era comunicativo, me dá impressão de que ela acredita que o método
comunicativo traz resultados mais eficazes para o ensino do idioma. Essa hipótese foi
confirmada na primeira entrevista quando ela disse que gostava do método de ensino da
Cultura Inglesa, que é o método comunicativo, as falas abaixo ilustram nossa conclusão.
Pesquisadora: Onde você gostou mais de trabalhar? Onde te dava
mais alegria? A prática docente te motivava?
Aline: Olha... eu acho que gostei mais de trabalhar na Cultura Inglesa.
Porque, é....por causa do método...eu gostava do método(...)

23

O Centro Cultural Anglo Americano (CCAA), era um dos cursos que mais fazia sucesso nos
anos 1980, ano em que nossa entrevistada começou a estudar o idioma. A primeira coisa que
nos chamou a atenção foi o fato desta escola de idiomas utilizar o método audiolingual, ela
também, narra que se identificou com o método, desde o primeiro dia de aula. O método
audiolingual dá grande ênfase à parte gramatical no ensino do idioma. Ela menciona também o
método comunicativo, nos dando a entender que caso seu aprendizado tivesse acontecido nos
dias atuais, ela teria aprendido através dele.
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Aline: Atualmente, eu acho que eu iria priorizar a “fala”, a
comunicação oral dos alunos. Se eu fosse priorizar alguma coisa.

As falas da docente sinalizam seu desejo de ter o desenvolvimento da oralidade
como o foco de suas aulas.

Formação Docente
Pesquisadora: E você fez sua graduação onde?
Aline: Eu comecei na UERJ24, fiz um ano de licenciatura, mas decidi
que eu não queria dar aula. Aí eu fui buscar outra coisa na área de
Inglês, na área de língua. Aí eu fiz um curso de tradução no IBEU25,
na Tijuca, na época, aí eu fiz 1 ano, gostei... aí eu disse: é isso que eu
quero fazer, tradução. Só que na época, eu com 17 pra 18 anos, não
tinha nenhum curso com tradução aqui, em São Gonçalo, nem em
Niterói. O único curso que tinha era na Gávea, era na PUC26, aí eu fui
pra lá pra estudar, por isso... por falta de opção aqui. Fui lá, fiz a
entrevista e consegui um financiamento estudantil na época. Aí eu
fiquei estudando, e quando eu terminei a graduação, meus pais
continuaram pagando a universidade até o final.
Pesquisadora: Então, você fez a sua graduação em Letras na PUC.
Aline: Foi. E eu saí Bacharel em tradução, porque eu não fiz
licenciatura. Só que enquanto eu fazia... Na verdade, assim, com 16
anos eu tive a minha primeira experiência em magistério, e foi em
uma turma de 1a a 4ª série, numa escola em Santa Izabel (bairro de
São Gonçalo), porque meu pai era diretor da escola, então eu comecei
a dar aula, e naquela época não tinha aquela coisa de ter nível
universitário para dar aula de Língua Inglesa... então eu comecei a dar
aula.
Depois, voltando à faculdade, enquanto eu fazia faculdade, que eu
tinha decidido fazer Tradução, eu comecei a dar aula em curso, pra ter
uma renda, né?!
Pesquisadora: E qual foi o primeiro curso? Você lembra?
Aline: O primeiro curso foi... que eu dei aula, foi o CNA27. Tinha um
CNA em frente à minha casa.
P Pesquisadora: E lá teve algum treinamento?
Aline: Na verdade, foi meio jogado porque, eu fui para dar aula em
um curso de verão...
Pesquisadora: Não dava tempo...
Aline: Não, não deu. Eu tive um treinamento com a própria dona do
curso, que era professora... Foi, nem existe mais esse curso lá. E... e
era método Comunicativo, então era bem diferente do método que eu
tinha aprendido inglês.
Pesquisadora: E nesse ínterim, o que você estava fazendo? Você
voltou para fazer uma complementação pedagógica?
Aline: Não, eu ainda estava fazendo faculdade.
24

Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Instituto Brasil Estados Unidos.
26
Pontifícia Universidade Católica.
27
Cultural Norte-Americano é uma rede de escolas de idiomas privada brasileira, com foco no
ensino de inglês e espanhol, fundada por Luiz Nogueira da Gama Neto. Disponível em
www.wikipedia.org. Acesso em 01/07/2019.
25
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Pesquisadora: Então, você acabou Tradução e começou a fazer
outra?
Aline: Enquanto eu estava fazendo a faculdade de Tradução, eu estava
dando aula também... quer dizer, eu voltei a dar aula.
Pesquisadora: Mas, aí você fez uma complementação pedagógica ou
não?
Aline: Fiz. Depois do curso de Tradução... como eu já tava dando
aula, eu pensei: Agora, eu quero fazer concurso, né?! E pra fazer
concurso, eu tinha que ter licenciatura. Só que quando eu fiz minha
licenciatura, eu fiz só em inglês, eu não sou professora de Português.
Eu sou professora de Inglês, só.
Pesquisadora: Entendi... Você fez na UERJ?
Aline: A licenciatura? Não... eu fiz naquele Programa da Cândido
Mendes - de Docência do Ensino Fundamental e Médio. É uma PósGraduação. Na verdade, é um curso de extensão, né? São 360h. eu
acho. Aí depois desse curso, eu já estava com o diploma de
professora. Eu já podia fazer concurso. E o mercado de tradução...
muito fechado. Eu cheguei a fazer estágio, mas... a gente não saía da
faculdade para o mercado de tradução, saía para o mercado de
“professor” mesmo, de licenciatura. E eu já estava nele, na verdade, e
acabei voltando.

Constatamos, no relato da professora sobre sua formação docente, que ela teve
uma formação inicial como tradutora, mas o mercado de trabalho a fez mudar de planos
e optar pelo magistério. Percebemos que o magistério não era sua primeira opção de
carreira a ser seguida. Desde a adolescência, a professora encantou-se com a língua
inglesa, porém, não percebemos uma forte vontade em tornar-se professora. As coisas
foram acontecendo não de modo planejado, e ela se tornou professora.
No Brasil, o magistério não tem sido uma carreira muito aspirada pelos jovens
ao término do ensino médio. Mas, felizmente, na maioria das vezes, aqueles que optam
por segui-lo demonstram um intenso comprometimento com os alunos e a docência,
apesar das dificuldades nela inscritas. Segundo Arroyo (2019, p. 42) “(...) os alunos nos
sugerem que a escola precisa de uma certa dose de tensão, cabe a nós professores dizer
à sociedade que ensinar, educar, socializar sempre foi um ato tenso”.
A questão dos recursos materiais
Pesquisadora: E em relação às políticas que vêm de cima, de
estruturas, de infraestrutura de escola, você acha que essas políticas
influenciam na sua prática? Na qualidade do seu trabalho?
Aline: A infraestrutura? Sim, com certeza. Qualquer coisa, assim...
não precisa ser um computador para cada aluno, mas ter uma
infraestrutura básica, um ar condicionado que funcione para os alunos
ficarem confortáveis, para você ficar confortável, você ter coisa básica
mesmo. Às vezes você não tem um pilot, não tem uma recarga pra
colocar no pilot, folha pra tirar xerox. Essas coisas que muitas vezes, a
gente compra.
Pesquisadora: Você acredita que exista algum recurso material que
possa facilitar o processo ensino- aprendizagem?
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Aline: Uma coisa que seria um ideal, seria um sonho, seria uma sala
temática, né. De inglês, língua inglesa. Turmas divididas, que eu até já
vi em outros colégios. Assim, um projeto que fizesse como se fosse
mesmo um curso dentro colégio. Desta forma teríamos um número de
alunos que possibilitaria que trabalhássemos as quatro habilidades,
que nos permitiria ensinar os alunos a falar, a aprender a ouvir...

Aqui a professora se refere ao método comunicativo, aquele que é utilizado em
cursos privados de inglês, como a Cultura Inglesa.
Pesquisadora: Caso as salas de aula temáticas existissem, qual
habilidade você acredita que deveria ser priorizada?
Aline: Atualmente, eu acho que eu iria priorizar a “fala”, a
comunicação oral dos alunos. Se eu fosse priorizar alguma coisa.
Pesquisadora: E você acha que não dá para priorizar a “fala” por
conta do ...
Aline: Por conta do quantitativo de alunos, por falta de material
mesmo, de infraestrutura, uma sala que comportasse os alunos.

Nesse relato, nos deparamos com o imaginário do “contexto ideal” para que a
oralidade do idioma possa ser trabalhada com os alunos. Existe a crença de que a
oralidade do idioma somente poderá ser desenvolvida caso tenhamos as condições
materiais similares àquelas encontradas nas escolas de inglês privadas. Essa crença é
compartilhada pela grande maioria dos docentes de língua inglesa. Mas na prática,
sabemos que essas condições ideais estão longe de serem atingidas. Considerando, no
entanto, as possibilidades concretas de criação em diálogo com o que a realidade
oferece, entendo que cabe a nós, docentes, criarmos estratégias e buscarmos
metodologias que nos permitam trazer o inglês oral para dentro das salas de aula de
escolas regulares, dentro dos limites e possibilidades de cada realidade escolar, como já
fazemos em muitos casos.
Aline: O ideal seria que tivéssemos mais professores trabalhando em
um projeto, né. Sendo que aqui na escola, temos poucos professores
de Inglês, não temos coordenador de área, então são poucos
professores, e todos já estão cumprindo toda a carga horária que
devem cumprir. Ou seja, não temos tempo fora de sala para
desenvolver um projeto em conjunto.

A professora pontua a falta de tempo para trabalhar colaborativamente, que é
outro problema enfrentado nas escolas. A meu ver, este problema supera a falta de
condições físicas de trabalho. O trabalho em equipe seria de grande valia para suplantar
grande parte dos obstáculos que encontramos no dia a dia da escola.
Ainda assim, trabalhamos e procuramos levar nossos alunos a aprendizagens
importantes, conforme confirma nossa entrevistada ao ser perguntada sobre sua prática
docente.
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O exercício da docência enquanto ato político
Pesquisadora: Como você acredita que seu trabalho poderia impactar
a vida dos alunos? Você consegue ver a força do seu trabalho?
Aline: Ah... eu vejo isso todos os dias, antes de vir pra escola, eu
sempre reflito sobre isso. Tem dias em que estou cansada e penso em
não vir, mas eu penso nas oportunidades que eu tive e que eu acredito
que meus alunos também têm direito a elas. Então, antes de vir
trabalhar, eu penso muito nisso. Eu penso o seguinte: “Se eu tive
oportunidades de ter acesso a um estudo a um algo a mais, eu quero
que eles também tenham.” O meu papel aqui é esse, eu estou aqui para
poder proporcionar essa oportunidade para eles. Eu acredito muito
nisso, às vezes quando eu chego aqui na escola, vem um aluno me
abraçar, e eu tenho consciência de que aquele abraço vai ser o único
abraço que ele receberá naquele dia. Ou, às vezes eu vou dizer algo
que eles não ouvirão de mais ninguém, então eu vejo muito pelo lado
afetivo também. Hoje em dia, penso às vezes mais na parte humana
do que nos conteúdos.
Pesquisadora: Você acha que você mudou sua prática com o tempo?
No início da sua carreira, você tinha esse olhar?
Aline: Não, de jeito nenhum...
Pesquisadora: Essa mudança veio com a experiência, né...
Aline: Veio com o tempo...
Pesquisadora: Com o contato com os alunos em sala de aula, né?
Aline: Isso. Com o fato de ter constatado que muitas vezes, o
professor é o modelo que a maioria deles não têm em casa, ou em
nenhum outro lugar. Então, eu penso muito nas minhas atitudes, na
escolha das minhas palavras. Às vezes, estou irritada, mas eu tento me
controlar.

As aprendizagens nos cotidianos da docência trouxeram mudanças nas práticas e
percepções de nossa entrevistada, evidenciando aquilo que defendemos sobre a
importância de dialogar com as vivências para compreender os fazeres docentes. Arroyo
(2019) confirma nossa impressão.
Reeducar nosso olhar, nossa sensibilidade para com os educandos e as
educandas pode ser de extrema relevância na formação de um
docente-educador. Pode mudar práticas e concepções, posturas e até
planos de aula, de maneira tão radical que sejamos instigados(as) a
aprender mais, a ler mais, a estudar como coletivos novas teorias,
novas metodologias ou novas didáticas. A maneira como os
enxergamos pode ser determinante da maneira como lhes ensinamos e
os educamos. Pode ser determinante da maneira como vemos nossa
humana docência. Passamos a ver a informação, os conhecimentos, as
teorias de ensino-aprendizagem, e até os resultados das provas com
outra luminosidade. São alunos concretos com histórias e culturas que
estão sendo provados e julgados, condenados ou aprovados. Nos
veremos ensinando e avaliando seres humanos (ARROYO, 2019, p.
54).

Arroyo (2019) nos traz à memória o fato de que a matéria-prima da docência é
feita de material humano, de modo que essa essência não deveria jamais ser
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negligenciada no exercício da profissão. Caso contrário, somente contemplaremos uma
das partes do processo educativo, que é a transmissão de conteúdos acadêmicos,
deixando a formação humana de fora.

Pensando e falando aos alunos sobre o aprendizado do inglês na escola
Pesquisadora: Como você apresenta a disciplina no início do ano
letivo? Como você apresenta seu trabalho, como é o diálogo no
primeiro dia de aula?
Aline: Eu considero o primeiro dia de aula um dia muito importante,
eu geralmente, falo com eles sobre a importância do estudo da língua
Inglesa, falo sobre os países que utilizam a língua inglesa, sobre as
palavras em inglês que fazem parte do dia a dia deles. Muitas vezes,
eles falam que não sabem nem falar português, quanto mais inglês.
Eu digo que eles sabem mais do que imaginam, que o inglês que eles
se deparam no dia- a- dia pode ajudá-los a compreender as aulas na
escola. Na hora de interpretar um texto, na hora de fazer uma
atividade proposta em sala de aula.
Pesquisadora: Eles questionam por que o inglês é o idioma escolhido
para ser ensinado nas escolas aqui no Brasil?
Aline: Não questionam.
Pesquisadora: Você já propôs o debate acerca dessa questão: a
escolha do inglês como língua estrangeira a ser ensinada nas escolas
aqui no Brasil? O que estaria por trás disso?
Aline: Sim, esse ano já falamos sobre isso, estrangeirismo, sobre o
porquê de termos tantas palavras da língua Inglesa incorporadas ao
nosso léxico, como a cultura, a música, o cinema, os jogos podem
influenciar nossa cultura e nossa economia.

Fiz a última pergunta com o intuito de criar uma provocação acerca das questões
políticas que subjazem a inflexão pelo ensino do inglês nas escolas depois do golpe de
2016, mas a professora não respondeu à minha provocação, talvez por nunca ter se
interrogado sobre isso, talvez por não saber detalhes sobre o debate que cercou a
questão durante o processo de elaboração da BNCC ou mesmo por entender que, sendo
“língua franca”, é mesmo o inglês que deve estar nas escolas públicas. O certo é que ela
não estranha a escolha.
Sobre aprender fazendo, para além dos muros da escola
Pesquisadora: Você pensa que as aulas de inglês deveriam sair da
sala de aula convencional? Dos muros da escola? Haver passeios onde
os alunos pudessem utilizar a língua?
Aline: Eu acho interessante. Até o próprio restaurante Outback28 faz
isso, eles têm uma equipe que faz passeios guiados utilizando o inglês.
(...)

28

Outback é uma cadeia de restaurantes norte-americana de casual dining com sede em Tampa,
na Flórida, Estados Unidos, que se inspira na comida típica do interior da Austrália e com mais
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Realizamos nossa segunda entrevista com a professora Aline, no dia 01 de julho
de 2019. Decidimos entrevistá-la novamente após a observação da aula com música,
pois como essa aula foi bem diferente das anteriores, senti que estava na hora de tocar
em assuntos como BNCC e desenvolvimento da oralidade com os alunos, formação
docente e escolhas metodológicas.
Após essa entrevista, Aline entrou de licença e eu, a pesquisadora, assumi a
turma. A professora acumula uma outra função no Hospital Antônio Pedro, localizado
na cidade de Niterói, e devido às novas diretrizes de cumprimento de carga horária
concernentes a essa função, ela não conseguiu conciliar o horário com as aulas no
Henrique Lage.
O trabalho com a turma foi muito gratificante para mim, pois pude continuar
desenvolvendo o trabalho que Aline havia iniciado, uma vez que já estava imersa no
cotidiano deles desde fevereiro de 2019. Todo o processo de transição foi uma grata
surpresa, porque eles reagiram muito bem à troca de professora e foi a turma, dentre as
que assumi como regente, que mais demonstrou interesse pelas aulas de inglês. Talvez,
esse fato tenha ocorrido pelo fato de que eu já compartilhava do cotidiano das aulas de
inglês deles e termos discutido as questões sobre o aprendizado do inglês que mais os
afligiam.
A visão da professora sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
para o ensino fundamental
Pesquisadora: Aline, você teve acesso à nova Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) para o ensino da língua inglesa no ensino
fundamental? Qual é a sua opinião sobre a proposta?
Aline: Tive. Tive, no colégio, a direção distribuiu por professor, por
área, por disciplina a nova BNCC. O que eu penso da proposta da
Base? Se for falar fracamente, assim, é um nível bem avançado, bem
ambicioso. Eu acho pesado para os alunos do ensino fundamental,
trabalhando muito a parte oral, que é complicado nas turmas muito
grandes, mas eu acho que foca em todas as habilidades, que tenta
abranger todas as habilidades. Porque eu me lembro que antigamente
as outras propostas curriculares focavam mais na parte de leitura e
escrita, e depois começaram a querer abranger a parte oral e a
compreensão auditiva nas escolas também. E a nova BNCC, a gente
fez um curso geral para todos os professores, eu achei um projeto
ambicioso. E em relação a linguagens eu achei que eles querem
abranger todas as competências, dando um foco maior até na parte
oral, que antigamente era negligenciada nas escolas. E, falando assim
de forma prática, eu achei as turmas muito grandes para trabalhar
nessa proposta que eles estão sugerindo.
de oitocentas unidades espalhadas por 22 países, nas Américas, Europa, Ásia e Austrália. Fonte
wikipedia. Disponível em www.wikipedia.org. Acesso em 03/07/2019.
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A docente considera a proposta da BNCC de inglês para o ensino fundamental
válida, porém expõe sua dificuldade para trabalhar com êxito os eixos propostos pelo
documento. No que diz respeito ao eixo oralidade, ela pontua a questão do grande
número de alunos nas turmas, que considera o maior impedimento para o
desenvolvimento da parte oral do idioma, e ruídos que atrapalhariam a escuta de
material autêntico, seguido da prática oral do material apresentado, pelos alunos.
Sobre as metodologias de ensino de inglês escolhidas para trabalhar com os
alunos
Pesquisadora: Fale-me sobre suas escolhas metodológicas para as
suas aulas e as razões que as motivam.
Aline: Bom, razões que motivam a minha escolha: número de alunos,
nível de cada turma, apesar de que as turmas serem muito
heterogêneas, então a gente tem em língua inglesa alunos que fazem
curso fora, alunos que não estudam língua inglesa fora da escola,
então são alunos que não sabem nada e alunos que têm um nível mais
avançado. E escolher uma metodologia que consiga dar conta de todo
mundo é muito complicado. Na verdade, assim, eu tento trabalhar
dentro do número de alunos de cada turma, que é um número grande
para o ensino fundamental e eu tento levar material extra pra ajudar o
livro didático, porque às vezes eu acho que ele não dá conta de tudo
que a gente quer fazer, e às vezes “passa muito batido” das coisas que
eu quero aprofundar. Os alunos vão ter mais dificuldade e trabalho
muito com a gramática e com o vocabulário, até porque quando eu fiz
pós-graduação, meu foco foi em gramática, no ensino da gramática e
eu trabalho essa parte, mas também tento trabalhar dentro de um
contexto, dentro de temas.
O livro didático já vem dividido assim em temas. Então a unidade 1
vai trabalhar tal tema, etc. Eu tento unir a gramática, trabalhar um
tópico gramatical, em seguida, eu já prevejo um tópico gramatical e
seleciono o tipo de vocabulário que eu possa expandir de acordo com
o tema proposto, é assim que eu tento trabalhar.

A docente evidencia, nesse relato, sua dificuldade em escolher a metodologia de
ensino do idioma. Sua formação docente e o quantitativo de alunos em sala de aula
seguem como guia na escolha do método de ensino. Ela pontua, ainda: “(...) porque
quando eu fiz pós-graduação, meu foco foi em gramática, no ensino da gramática e eu
trabalho essa parte, mas também tento trabalhar dentro de um contexto, dentro de
temas”. Ou seja, sua narrativa nos indica que a escolha metodológica se relaciona com
aquilo que se sente capaz de fazer, no campo que conhece melhor e no qual, portanto, se
sente mais à vontade.
Ela utiliza o método Gramática Tradução, o Situacional e o de Leitura. Ela
escolhe o método de acordo com o objetivo da sua aula, variando, portanto, conforme a
circunstância.

103
Sobre a prática docente e as contribuições do campo da didática
Pesquisadora: Como sua prática docente dialoga com a formação
docente que você vivenciou na Universidade? Ou seja, a maneira
como o seu programa de formação docente te ensinou a trabalhar e
como você efetivamente construiu sua prática pedagógica.
Aline: (...) eu não tive muito professor que pensava naquela coisa de
educação bancária, igual tinha educação bancária, que se fala, né? Que
você ia transmitir conhecimento, pegar o conhecimento que tá na sua
cabeça e “botar” na cabeça do aluno, eu não tive muito disso não. Pelo
contrário, na minha formação docente, os professores trabalhavam
muito tentando desconstruir essa coisa do professor como transmissor
de conhecimento e na verdade encarando o professor como mediador,
ele tá ali pra mediar o que tá acontecendo na sala de aula, o
conhecimento, levando em consideração que o aluno já sabe e
tentando acrescentar aquilo ali. Aí foi isso que eu tive na faculdade e
nos cursos que eu fiz. Então eu tento fazer justamente isso, se for
trabalhar um texto, previamente, eu tento ver o que o aluno já sabe a
respeito daquele assunto, tento motivá-lo a colocar o seu
conhecimento prévio para dialogar com o assunto da aula.

Johnson indica que:
29

(...) la formación del docente de inglés es un continuo que se da lo
largo de toda la vida profesional, donde son fundamentales las
experiencias previas y los contextos donde se desarrolla la actividad
docente. En estos contextos y a través de esas experiencias, el docente
se convierte en activo productor y usuario de teorías acerca de la
enseñanza del idioma, plagadas de sus propias voces e intenciones.
Esta realidad evidencia una profunda brecha entre la manera
tradicional en que los programas de formación docente han enseñado a
los profesores de inglés a hacer su trabajo y cómo estos efectivamente
han aprendido a hacerlo (JOHNSON, 2006 apud PORTA; DE
LAURENTIS, 2014, p. 76-77).

Após ter trabalhado em várias instituições de ensino, a professora foi fazendo
ajustes na sua forma de ensinar sempre procurando se adaptar aos anseios dos alunos e
da instituição onde trabalhava. Assim, nos juntamos a Johnson quando diz que a
formação docente se dá ao longo da vida. Podemos afirmar que o professor é um
profissional, cuja formação está em constante desenvolvimento.
A docente pontua, ainda, que o planejamento das suas aulas tem como ponto de
partida a realidade dos alunos. Sua prática docente dialoga com o pensamento dos seus
Em tradução livre: “(...) a formação do docente de inglês é um processo contínuo que se dá ao
longo da sua vida profissional, as experiências prévias e o local de sua atividade docente são de
suma importância nesse processo. Nesses ambientes da docência, e por meio de suas
experiências prévias o docente torna-se um produtor ativo e usuário das teorias sobre o ensino
do idioma, repletas de sua própria voz e intenções. Esta realidade evidencia uma profunda
lacuna entre a maneira tradicional que os programas de formação docente têm ensinado aos
professores de inglês a como fazer seus trabalhos e a maneira como eles, efetivamente, têm
aprendido a fazê-lo”.
29
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professores da graduação, a ideia de que o professor deve ser mais do que um simples
transmissor de conteúdos, que deve buscar atrelar seu planejamento à realidade
discente.
Pesquisadora: Como você definiria sua prática docente?
Aline: Eu acho que em língua inglesa, os docentes têm mais
autonomia pra trabalhar do que em outras disciplinas. Eu vejo pessoas
de outras matérias, vamos dizer matemática, português, correndo
muito para poder dar conta do currículo, de cumprir todo o conteúdo
do livro didático, eu nunca precisei trabalhar sob esse tipo de pressão.
(...) Tudo depende das necessidades dos alunos, caso eles precisem, de
repente, aprofundar-se em algum assunto, e conforme a matéria vai
fluindo, eu vou incluindo um vocabulário que eu acho interessante
para aquele momento. Mas eu nunca tive preocupação de ter que
cumprir um planejamento de curso. Nunca me preocupei com isso
não.

A docente relata, nessa passagem, uma certa autonomia e flexibilidade na
construção do planejamento das suas aulas, considerando que isso contribui para que ela
possa respeitar interesses e saberes dos alunos.
Pesquisadora: Fale-me sobre o papel da didática na sua formação
docente e como ela dialoga com sua prática docente hoje? Me refiro às
suas escolhas metodológicas.
Aline: Como eu trabalhei muito em curso, e falava muito do método
comunicativo, eu tinha muito disso. Mas às vezes, com as turmas
grandes e heterogêneas, eu não conseguia trabalhar de acordo com os
pressupostos desse método. Então o que eu uso mais, em termos de
metodologia, é um inglês instrumental mesmo, a leitura e alguma
coisa de produção escrita. Mais input do que output, porque às vezes
eu falava para os alunos escreverem alguma coisa, e tinha mais coisa
de input do que produção propriamente dita. Produção que levava
muita “folhinha”, worksheet para eles fazerem, coisa para ganhar
tempo entendeu? Como são só dois tempos de inglês, então tinha que
maximizar o tempo, aproveitá-lo ao máximo. Portanto, meu foco era
um inglês instrumental.

A docente relata que, apesar de considerar o método comunicativo um bom
método, sempre optou por utilizar o método Gramática Tradução em suas aulas devido
às questões operacionais como a do número de alunos em sala de aula, pois nas escolas
de idiomas privadas, o número de alunos é reduzido, sendo o máximo 20 alunos por
turma. Por esse motivo, muitos professores acreditam que a metodologia comunicativa
só terá êxito caso seja trabalhada dentro de condições semelhantes às que as escolas de
idiomas possuem.
O método comunicativo, como já vimos no primeiro capítulo deste trabalho,
busca trabalhar as quatro habilidades da língua: escuta, fala, leitura e escrita. Esse
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método parte da ideia de que toda e qualquer enunciação linguística carrega os
significados e intenções de seus falantes e escritores. Consequentemente, o objetivo
principal desse método é desenvolver a proficiência comunicativa de seus falantes em
vez de objetivar a maestria gramatical da parte dos alunos. A nova BNCC diz que “cai
por terra a ideia de exigir que o aluno produza um inglês correto, do contrário, não sabe
falar inglês” (BRASIL, 2017, p. 241). Reafirma, portanto, pressupostos do método
comunicativo, que procura buscar um equilíbrio entre o ensino das funções da língua e
das estruturas gramaticais. Uma das características principais é o trabalho em pares, em
que os participantes interagem ou participam em algum tipo de transação: um dos
participantes tem uma intenção e seu interlocutor expande a conversa ou reage ao que
escutou.
A maioria dos professores de escolas regulares considera a questão do barulho
em sala como o maior obstáculo para o trabalho com a habilidade de escuta, que leva os
alunos a desenvolverem a fala. Portanto, optam em focar na habilidade de leitura e
tradução e raramente chegam a desenvolver trabalhos de produção escrita também.
As minhas observações de aulas e minha própria prática docente me mostraram
que não é impossível o desenvolvimento da habilidade oral, porém, tal processo
demanda um planejamento maior da parte do professor das escolas regulares, focando
em certos ajustes logísticos para que uma metodologia que priorize o desenvolvimento
da oralidade possa ser utilizada. Além disso, os alunos que buscam as escolas de
idiomas para estudar estão motivados a fazê-lo, o que não é necessariamente o caso dos
jovens que estão nas salas de aulas de escolas regulares, que podem ou não ter interesse
em aprofundar-se no estudo do inglês. Talvez tivessem interesse em aprender espanhol
ou francês, mas não o inglês. Portanto, o trabalho do professor precisa transcender o de
simples facilitador das estruturas da língua. Ele deverá ser aquele que mostra os prós e
os contras e lança luz sobre a gama de oportunidades que o estudo do idioma pode
proporcionar aos alunos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Iniciamos esse estudo com o objetivo de compreender a dinâmica do ensino da
língua inglesa na escola pública e como este contribui ou não para o desenvolvimento
da habilidade oral no uso do idioma. Portanto, nosso alvo era produzir conhecimento a
respeito das dinâmicas que se apresentam na sala de aula de língua inglesa, a partir da
observação das práticas curriculares e do estabelecimento de relações entre elas, as
escolhas metodológicas e o material utilizado pelos professores, assim como das
relações professor-aluno e aluno-aluno, considerando-as como elementos relevantes do
processo de ensino-aprendizagem.
Nosso estudo aponta para o fato de que traços dos

métodos: situacional,

comunicativo e direto, foram os que mais se sobressaíram nas aulas observadas. Todos
os métodos mencionados receberam as adaptações que se fizeram necessárias, a fim de
que a docente atingisse o objetivo de cada aula que fez parte da nossa pesquisa.
Em se tratando do desenvolvimento do inglês oral, percebemos que os alunos
precisam ser expostos à língua falada e à atividades que possibilitem a sua prática oral
para que a oralidade seja desenvolvida de forma plena. Assim, teremos a combinação
input (insumo) mais practice (prática), tal combinação possibilitará a produção oral em
língua inglesa por parte dos discentes. Entretanto, levando-se em consideração as aulas
observadas, podemos dizer que a prática da oralidade ainda circula de forma tímida.
Mas, obtivemos fortes indícios de que é possível desenvolver atividades cujo foco seja o
desenvolvimento do inglês oral em um contexto de escola regular.
Outro ponto que merece destaque é a questão motivacional, caso um aluno não
sinta vontade de aprender o idioma, ele não logrará êxito na aprendizagem. Essa regra
vale para qualquer área de conhecimento.
Registramos e analisamos os elementos da história de vida da professora da
turma 701. Através das respostas que ela nos deu durante nossa entrevista
semiestruturada, pudemos compreender que a formação docente que ela recebeu e a
experiência adquirida em seu início de carreira influenciaram e ainda influenciam de
forma expressiva sua prática docente. Sistematizamos as estratégias de ensino e
metodologias utilizadas em sala de aula que permitem que os alunos se apropriem do
idioma de forma a utilizá-lo para comunicar-se com seus pares, de acordo com a noção
de competência comunicativa formulada por Canale e Swain (1980).
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Destacamos o papel do inglês no cenário atual e a consequente importância da
sua aprendizagem nos dias de hoje. Relatamos a maneira pela qual os alunos vivenciam
o idioma dentro e fora de sala de aula.
Realçamos, dentre os dados produzidos na pesquisa, aqueles que materializam as
hipóteses do modelo do monitor de Stephen Krashen, em virtude da relevância desse
para os propósitos deste trabalho.
Focamos nos pontos sobre política e educação que se sobressaíram durante
nosso mergulho no cotidiano escolar, e outros assuntos concernentes ao cotidiano
escolar que nos pareceram relevantes ressaltar durante nosso mergulho na sala de aula e
no contexto escolar observados. Dentre esses assuntos, abordamos a questão da
metamorfose pela qual a escola vem passando, a formação docente que precisa se
adequar a esse novo formato de aprender e ensinar. A partir das falas dos alunos da
turma 701, dissertamos sobre assuntos como o aprendizado do inglês como agregador
de valores para uma melhor inserção no mercado de trabalho, e sobre a importância do
desenvolvimento de hábitos de estudo no processo de ensino-aprendizagem. Desse
modo, entendemos que, com isso, esse estudo contribuirá para um adensamento da
discussão em torno do ensino do inglês em escolas regulares.
Por outro lado, não demos conta de entrevistar mais de uma professora de inglês
da escola, até mesmo para fazermos um paralelo entre as visões sobre o ensino da
disciplina pelas duas docentes, pois nosso tempo dedicado à pesquisa não nos permitiu
essa produção de dados.
A dissertação se abre para estudos sobre o desenvolvimento do inglês oral
envolvendo mais de uma turma, e também para estudos em escolas com proposta
bilíngue, a fim de compreendermos como essa proposta se desenvolve no cotidiano
escolar e, mais do que isso, esperamos que as pesquisas nos/dos/com os cotidianos
sobre metodologias para o ensino do inglês em contexto escolar nunca se esgotem.
Sugerimos, ainda, estudos no campo da didática que tratem sobre a formação docente
que contemple um trabalho conjunto: universidade-escola-sociedade, com vistas a uma
formação com mais ênfase na prática da profissão, estudos sobre o perfil do docente de
inglês nos dias de hoje e, ainda, intencionalidade docente e discente e seus impactos na
aprendizagem do inglês em contexto de escolas regulares.
Finalizamos nosso trabalho com a seguinte reflexão: defendemos a ideia de que
precisamos envolver nossos jovens nas temáticas que são trabalhadas em sala de aula,
para além daquilo que, nos dias de hoje, podem acessar e conhecer por meio de acesso à
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internet, que lhes permite acessar uma vasta gama de conhecimentos de maneira
informal, antes mesmo de chegarem à escola.
Gostaria de deixar registrado minha posição enquanto professora pesquisadora, e
dizer que acredito no ensino do inglês que trabalhe com a ideia da competência
aplicada, Almeida Filho (1999) “A competência aplicada é aquela que capacita o
professor a ensinar de acordo com o que sabe conscientemente (teoria) e que lhe permite
articular no discurso explicações plausíveis de por que ensina da maneira como ensina e
por que obtém os resultados que obtém” (ALMEIDA FILHO, 1999, p.36 apud JALIL;
PROCAILO, 2009, p.780). Também considero importante as competências trazidas por
Canale;Swain (1980), dentre as quais sempre incluo como objetivo das minhas aulas o
desenvolvimento da competência sociolinguística que trata da habilidade de produzir
enunciados sociolinguisticamente apropriados e a competência estratégica, que trata da
habilidade de superar embaraços durante a fala, ou seja, buscar outras estratégias para se
comunicar, como, por exemplo , instruir os alunos a fazerem uso da linguagem não
verbal e paráfrases, caso falte um vocabulário específico durante uma conversação.
Penso ser importante o desenvolvimento de habilidades linguísticas, focando num
ensino além do ensino do inglês escrito e da gramática. Como me interesso pelo
desenvolvimento da oralidade, priorizo o insumo docente em inglês durante as aulas
para que os alunos sintam-se motivados a se comunicarem, oralmente, em inglês. Sou
adepta do pragmatismo americano de Dewey, que aborda a noção de atividade como
parte do processo de aprendizagem. O aluno deve aprender fazendo, aprender via a
abordagem da solução de problemas .“Um empirismo que leva em consideração a
“práxis”, ou seja, a ideia de que tudo deve ser ensinado em função do seu uso e da sua
função na vida.” (GOTTSCHALK, 2007, p.462). Precisamos escolher os conteúdos a
serem ensinados e as maneiras para transmitir esses conteúdos levando-se em
consideração a relevância deles para o desenvolvimento do aluno como um todo. “Um
conhecimento é considerado verdadeiro se for útil, se resolver os problemas enfrentados
pelo homem” (Dewey, apud GOTTSCHALK, 2007, p. 462). Neste caso, escolho
atividades para serem trabalhadas com os alunos, que reproduzam contextos da vida
real, ao invés de fazê-los repetirem frases descontextualizadas.
Complementarmente, a Pedagogia do Pós-Método

de Kumaradivelu (2001)

também me inspira muito. Sua proposta contempla os aspectos socioculturais dos
aprendizes, levando em consideração suas bagagens de conhecimento e seus interesses
no aprendizado do idioma. Segundo o autor, toda pedagogia, assim como a política é
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local, e portanto precisamos levar em consideração o espaço em que ela atuará.
Compartilho dos pontos de vista do autor e acolho nas minhas aulas as “pedagogias da
particularidade, da praticalidade e da possibilidade” (KUMARADIVELU, 2001).
E finalmente, acreditamos no incentivo à pesquisa durante toda a vida escolar
dos estudantes, pois quando eles são estimulados a pesquisar, previamente, sobre os
assuntos que serão trabalhados em sala de aula, ou quando as temáticas que serão
abordadas partem de uma sondagem prévia sobre o interesse deles, eles se sentem mais
motivados a frequentar e a participar das aulas. Este tipo de dinâmica de ensino faz com
que eles se sintam como coautores das aulas. E, no caso do inglês, essa dinâmica pode
possibilitar que eles sintam vontade de se expressar oralmente na língua, interagindo
com o professor e com seus pares durante as aulas.
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ANEXOS
Trancrições das entrevistas e roda de conversa com os alunos
Entrevista realizada no dia 7 de maio de 2019 na Escola de Ensino Fundamental
Henrique Lage.

P: Pesquisadora
A: Aline (Docente)

P: Então, Aline me fala um pouco sobre como se deu o seu aprendizado da língua
Inglesa.
A: O meu aprendizado não deu tão cedo assim, eu comecei a estudar com 13 anos, e foi
uma coisa... eu não era tão criança, foi uma decisão dos meus pais por uma questão de
eu ter que aprender uma outra língua, e o inglês na época que eu comecei a aprender,
ainda hoje é a língua que todo mundo aprende primeiro como língua estrangeira.
P: Em que ano estávamos quando você tinha 13 anos?
P/A: rsrs
P: Anos 80?
A: Foi final dos anos 80. Foi 80 pra 90, talvez 89.
P: Mas, você gostava? Era uma vontade sua? Ou foi mais dos seus pais?
A: Foi mais dos meus pais, foi imposição total, eu não queria fazer o curso, mas a
primeira aula que eu assisti, eu já adorei, e o método era aquele método... não era
comunicativo na época, era áudio-lingual, né, era do CCAA, é... mais assim, eu gostei, e
já me identifiquei como minha matéria favorita.
P: Então você fez o curso todo no CCAA?
A: Fiz, e quando eu comecei a fazer o curso, e eu me identifiquei, eu já tinha decidido
que era “isso que eu ia fazer”, eu não sabia exatamente com o que eu queria trabalhar,
quando eu tive que fazer a decisão de escolher o curso que eu fosse fazer na
Universidade. Mas, aí eu decidi que eu ia fazer alguma coisa com o Inglês. Aí eu fiz
Letras, que na época foi licenciatura, então com 16 anos eu já tinha entrado na
Universidade, mas eu ainda não tinha concluído o curso do CCAA, porque ele era muito
longo. Então, eu comecei com 13 e com 16 pra 17 anos, eu ainda tava fazendo o curso...
então paralelamente à universidade eu ainda tava fazendo o curso regular, né. Já tava no
nível avançado, né... mas tava ainda...
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P: E você fez sua graduação onde?
A: Eu comecei na UERJ, fiz um ano de licenciatura, mas decidi que eu não queria dar
aula. Aí eu fui buscar outra coisa na área de Inglês, na área de língua. Aí eu fiz um curso
de tradução IBEU, na Tijuca, na época, aí eu fiz 1 ano, gostei... aí eu disse: é isso que eu
quero fazer- tradução. Só que na época, eu com 17 pra 18 anos, não tinha nenhum curso
com Tradução aqui, em São Gonçalo, Niterói. O único curso que tinha era na Gávea, era
na PUC, aí eu fui pra lá pra estudar, por isso... por falta de opção aqui....fui lá, fiz a
entrevista e consegui um financiamento estudantil na época, aí eu fiquei estudando, e
quando eu terminei a graduação, meus pais continuaram pagando a universidade até o
final.
P: Então, você fez a sua graduação em Letras na PUC.
A: Foi. E eu saí Bacharel em Tradutor, porque eu não fiz licenciatura. Só que enquanto
eu fazia...na verdade, assim, com 16 anos eu tive a minha primeira experiência em
Magistério, e foi em uma turma de 1 a 4, numa escola em Santa Izabel (bairro de São
Gonçalo), porque meu pai era diretor da escola.
A: rsrs
P:rsrs
A: Meu pai era diretor da escola, então eu comecei a dar aula, e naquela época não tinha
aquela coisa de ter nível universitário para dar aula de Língua Inglesa...então eu
comecei a dar aula...
P: Você lembra o nome da escola? Era uma escola só para os “pequenos”? De
Educação Infantil?
A: Não, eu acho que tinha ensino fundamental segundo segmento, mas eu dava aula só
no primeiro segmento. Acho que na época, nem era essa nomenclatura ainda... eu dava
aula no primário, né
P: Hum...hum...
A: Só que eu tive uma experiência que não foi muito boa, as crianças eram muito
pequenas...
P: E por que vc acha que não foi muito boa?
A; Eu acho que foi falta de experiência mesmo, falta de maturidade, né... eu ainda tava
no Colégio, Ensino Médio, na época Segundo Grau, né?
P: E vc atribui... vc assistiu poucas aulas de outros professores? Vc não teve a
experiência de assistir a muitas aulas antes?
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A: Eu tinha experiência de assistir aula... eu dei aula para crianças de 1 a 4... quando eu
era aluna nesse segmento, eu não tive aula de inglês no Colégio, então assim, eu não
sabia como seria uma aula num colégio... eu tinha experiência de fazer curso de inglês...
então... e mesmo assim eu não tinha experiência de dar aula em curso, eu tinha
experiência de ser aluna em curso de inglês. Então era diferente, né. E quando eu
cheguei lá... eu acho que foi falta de experiência mesmo...e... depois...voltando à
faculdade, enquanto eu faziafaculdade, que eu tinha decidido fazer Tradução, aí eu
comecei a dar aula em curso, pra ter uma renda, né.
P: E qual foi o primeiro curso? Você lembra?
A: O primeiro curso foi... que eu dei aula, foi o CNA. Tinha um CNA em frente à minha
casa.
P: E lá teve algum treinamento?
A: Na verdade, foi meio jogado porque, eu fui para dar aula em um curso de verão...
P: Não dava tempo...
A: Não, não deu. Eu tive um treinamento com a própria dona do curso, que era
professora...
P: Bem rápido...
A: Bem rápido mesmo, ela era professora do Brasas rsrs...
P: E tinha que entrar em sala...
A: E tinha que entrar em sala. Aí ela foi e deu um treinamento, assim rápido. Só pra
gente ver... porque já era uma abordagem totalmente diferente da que eu tive como
aluna.
P: Isso foi lá em SG?
A: Foi, nem existe mais esse curso lá. E... e era método Comunicativo, então era bem
diferente do método que eu tinha aprendido inglês.
P: E nesse ínterim, o que você estava fazendo? Você voltou para fazer uma
complementação pedagógica?
A: Não, eu ainda tava fazendo faculdade.
P: Então, você acabou Tradução e começou a fazer outra?
A: Enquanto eu tava fazendo a faculdade de Tradução, eu tava dando aula também...
quer dizer, eu voltei a dar aula.
P: Mas, aí você fez uma complementação pedagógica ou não?
A: Fiz.
P: Fez, depois.
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A: Aí depois do curso de Tradução... como eu já tava dando aula..aí eu falei: Agora, eu
quero fazer concurso, né. E pra fazer concurso, eu tinha que ter licenciatura. Só que
quando eu fiz minha licenciatura, eu fiz só em inglês, eu não sou professora de
Português. Eu sou professora de Inglês, só.
P: Entendi... Vc fez na UERJ?
A: A licenciatura? Não... aí eu fiz naquele Programa da Cândido Mendes- de Docência
do Ensino Fundamental e Médio.
P: Entendi...
A: É uma Pós- Graduação, na verdade, é um curso de extensão, né? São 360 hs. eu
acho.
P: Entendi...
A: Aí depois desse curso, aí eu já tava com o diploma de professora. Eu já podia fazer
concurso, né? E o mercado de tradução... muito fechado. Eu cheguei a fazer estágio,
mas... a gente não saía da faculdade para o mercado de tradução, saía para o mercado de
“professor” mesmo, de licenciatura, né. E eu já tava nele, na verdade, eu acabei
voltando, né?
P: Uhm hum...
A: Aí depois, aí assim... trabalhei em outros cursos, e tal... Aí em 2004, que eu fui
prestar concurso pro Estado, aí eu fiz a prova, e depois eu prestei outros concursos, né,
pra magistério... cheguei a passar, trabalhei na Prefeitura de Maricá, é... e fiquei 10
anos numa escola em Itaboraí, do Estado, em Manilha. Aí, quando eu é... eu tive que
pedir pra sair porque em 2011, eu fiz o concurso pra cá (FAETEC) aí eu tava com esses
dois Colégios e tinha a Cultura Inglesa, na época. Aí quando eu tava na Cultura Inglesa,
eu passei pra FAETEC, aí eu tive até que largar um curso. Eu tava em 2 : na Cultura, eu
tive que largar e ficar em um só.
Mas, antes disso, depois do CNA, eu dei aula no Fisk, em outras filiais do CNA.
P: Onde você gostou mais de trabalhar? Onde te dava mais alegria? A prática
docente te motivava?
A: Olha... eu acho que gostei mais de trabalhar na Cultura Inglesa. Porque, é....por causa
do método...eu gostava do método, gostava do... eu acho assim, a infraestrutura era boa
pra você trabalhar... eu acho assim, que dos cursos onde trabalhei, foi o que mais
valorizava o professor... eu acho.
P: De investimento em treinamento...
A: De investimento em treinamento...
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P: Formação docente...
A: Até o valor de hora/aula, de todos os cursos que eu trabalhei, era o curso que também
tinha um valor melhor.
P: E por que você decidiu fazer prova para a FAETEC?
A: Porque eu tinha uma matrícula, assim... quando eu trabalhava só em curso, eu vivia
muito na insegurança, entendeu? Aí eu dormia e acordava, pensando: “Nossa, será que
amanhã, eu vou estar empregada?”
P: Eu vou ter esse emprego, até quando, né?
A: É..quantas turmas eu vou pegar no próximo semestre? Será que meu salário vai
baixar?
Aí eu fiz concurso pra isso... pra ter uma estabilidade, e pra ter uma segurança maior.
P: Me fala das frustrações e das suas expectativas profissionais.
A: Como professora?
P: Sim.
A: Eu acho assim, no início, né, eu tinha uma ideia muito idealizada, assim, de sala de
aula. Eu nem sei o que eu pensava, na época...rsrs rsrs, mas era bem diferente, assim
tinha uma coisa idealizada. Eu tinha uma ideia de que eu poderia fazer assim alguma
coisa diferente, e modificar... a realidade...
P: E você acha que não pode?
A: Não... assim....é, eu acho que antigamente.... não é que eu não ache que eu não possa
transformar agora, mas eu acho que na época a minha ideia era meio “idealizada”...
Hoje, eu acho que sei muito mais da minha importância pros alunos, mas eu acho que
eu tinha uma ideia assim, de ser mais valorizada, e tal... não sei te explicar. Por parte
dos alunos. A minha frustração maior foi quando eu vi que os alunos não estão nem aí...
E, hj por exemplo, eu penso, porque eu era muito nova... Hoje eu sou a pessoa adulta
na sala, então por mais que eles não saibam do benefício de estar aqui... quem tem que
saber sou eu. Então, eu me valorizo mais e espero menos deles. Então fico menos
frustrada, porque minha expectativa em relação a isso é menor. De reconhecimento dos
alunos, de achar que toda vez que eu entrar em sala eu vou dar uma super aula, ou de
que todo meu planejamento funcionará como planejado, sei que não vai... você planeja
uma coisa e quando chega na hora, acontece tudo diferente... então menos expectativa
nesse sentido assim.
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P: Você tem 20 anos de experiência... e se você fosse começar sua carreira de
professora hj? Você escolheria ser professora de Inglês no ensino público?
A: (Silêncio).... oh meu Deus... eu começando hj sem nenhuma profissão, quer dizer,
sem eu começando do zero hj, se eu entraria pro ensino público? Olha... (silêncio) não
sei...pode ser que sim, porque tipo assim, eu.... (silêncio)
P: Tem a história da segurança financeira...
A: Eu acho... talvez sim...
P: E com a Rede FAETEC? Você esperava mais? Você se frustrou? Você ainda
tem expectativa de que a rede venha a investir mais na formação docente?
A: A FAETEC... quando eu entrei na rede... eu entrei pelo nome, eu já tinha 1 matrícula
no Estado, ei poderia ter pego outra matrícula na SEEDUC, mas eu vim pra FAETEC
pelo nome, pelo peso do nome... e na época em que eu entrei, eu comecei a trabalhar
com o Ensino Médio, e... qual foi a pergunta? Esqueci...
P: rsrs rsrs O que você espera da rede FAETEC? Você acha que...
A: Como eu trabalhava com o Ensino Médio, eu esperava encontrar alunos que fizeram
prova, alunos que foram avaliados antes de entrar... eu esperava encontrar um nível de
conteúdo, né?
P: Então suas expectativas eram em relação aos alunos?
A: É na verdade era em relação aos alunos...
P: E em relação às políticas que vêm de cima, de estruturas, de infraestrutura de
escola...
A: Então, eu imaginava assim...
P: Você acha que essas políticas influenciam na sua prática? Na qualidade do seu
trabalho?
A: A infraestrutura? Sim, com certeza. Qualquer coisa, assim... não precisa ser um
computador para cada aluno...infraestrutura básica, um ar condicionado que funcione,
para os alunos ficarem confortáveis, para você ficar confortável, você ter coisa básica
mesmo, às vezes você não tem um pilot, não tem uma recarga pra colocar no pilot,
folha pra tirar xerox. Essas coisas que muitas vezes, a gente compra, né.
P: Às vezes, falta o mínimo, né?
A: É, às vezes, falta o mínimo mesmo.
P: Você acredita que exista algum recurso material que possa facilitar o processo
ensino- aprendizagem?
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A: Uma coisa que seria um ideal, seria um sonho, seria uma sala temática, né. De inglês,
língua inglesa. Turmas divididas, eu até já vi isso em outros colégios. Assim, um
projeto que fizesse como se fosse mesmo um curso dentro colégio. Desta forma
teríamos um número de alunos que possibilitaria que trabalhássemos as quatro
habilidades, que nos permitiria ensinar os alunos a falar, a aprender a ouvir...
P: Caso esse contexto “favorável” existisse, qual habilidade você acredita que
deveria ser priorizada?
A: Atualmente, eu acho que eu iria priorizar a “fala”, a comunicação oral dos alunos. Se
eu fosse priorizar alguma coisa.
P: E você acha que não dá pra priorizar a “fala” por conta do ...
A: Por conta do quantitativo de alunos, por falta de material mesmo, de infraestrutura,
uma sala que comportasse os alunos.
P: Mas, para trabalharmos com turmas divididas, precisaríamos de mais
professores na escola.
A: Sim, porque o ideal seria que tivéssemos mais professores trabalhando nesse projeto,
né. Sendo que aqui na escola, temos poucos professores de Inglês, não temos
coordenador de área, então são poucos professores, e todos já estão cumprindo toda a
carga horária que devem cumprir. Ou seja, não temos tempo fora de sala para
desenvolver um projeto em conjunto.
P: Como você acredita que seu trabalho poderia impactar a vida dos alunos? Você
consegue ver a força do seu trabalho?
A: Ah... eu vejo isso todos os dias, antes de vir pra escola, eu sempre reflito sobre isso.
Tem dias em que estou cansada e penso em não vir, mas eu penso nas oportunidades
que eu tive e que eu acredito que meus alunos também têm direito a elas. Então, antes
de vir trabalhar, eu penso muito nisso. Eu penso o seguinte: “Se eu tive oportunidades
de ter acesso a um estudo a um algo a mais, eu quero que eles também tenham.” O meu
papel aqui é esse, eu estou aqui para poder proporcionar essa oportunidade para eles. Eu
acredito muito nisso, às vezes quando eu chego aqui na escola, vem um aluno te
abraçar, e eu tenho consciência de que aquele abraço vai ser o único abraço que ele
receberá naquele dia. Ou, às vezes eu vou dizer algo que eles não ouvirão de mais
ninguém, então eu vejo muito pelo lado afetivo também.
P: Você acha que a clientela da escola é carente material e emocionalmente?
A: Eu acho... então, atualmente, eu penso muito mais até do que pensar em conteúdo, eu
penso mais na parte humana... do que na parte do material, assim...
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P: Você acha que você mudou sua prática com o tempo? No início da sua carreira,
você não tinha esse olhar?
A: Não, de jeito nenhum...
P: Essa mudança veio com a experiência, né...
A: Veio com o tempo...
P: Com o contato com os alunos em sala de aula, né?
A: Isso. Com o fato de ter constatado que muitas vezes, o professor é o modelo que a
maioria deles não têm em casa, ou em nenhum outro lugar. Então, eu penso muito nas
minhas atitudes, na escolha das minhas palavras. Às vezes, estou irritada, mas eu tento
me controlar.
P: Como você apresenta a disciplina no início do ano letivo? Como você apresenta
seu trabalho, como é o diálogo no primeiro dia de aula?
A: Eu considero o primeiro dia de aula, um dia muito importante, eu geralmente, falo
com eles sobre a importância do estudo da língua Inglesa, falo sobre os países que
utilizam a língua inglesa, sobre as palavras em inglês que fazem parte do dia- a -dia
deles. Muitas vezes, eles falam que não sabem nem falar português, quanto mais inglês.
Eu digo que eles sabem mais do que imaginam, que o inglês que eles se deparam no
dia- a- dia pode ajudá-los a compreender as aulas na escola. Na hora de interpretar um
texto, na hora de fazer uma atividade proposta em sala de aula.
P: Eles questionam por que o inglês é o idioma escolhido para ser ensinado nas
escolas aqui no Brasil?
A: Não questionam.
P: Você já propôs o debate acerca dessa questão: a escolha do inglês a ser ensinado
nas escolas aqui no Brasil? O que estaria por trás disso?
A: Sim, esse ano já falamos sobre isso, estrangeirismo, sobre o porquê de termos tantas
palavras da língua Inglesa incorporadas ao nosso léxico, como a cultura, a música, o
cinema, os jogos podem influenciar nossa cultura e nossa economia.
P: Você pensa que as aulas de inglês deveriam sair da sala de aula convencional?
Dos muros da escola? Haver passeios onde pudessem utilizar a língua?
A: Eu acho interessante, até o próprio restaurante Outback faz isso, eles têm uma equipe
que faz passeios guiados utilizando o Inglês. Eu vejo o transporte das crianças como o
principal empecilho.
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P: Então, novamente, esbarramos na questão estrutural, a falta de vocês terem um
profissional que responda pelos projetos desenvolvidos pela equipe e que possa ser
o facilitador desses pequenos detalhes.
A: Alunos menores de idade demandam mais atenção e responsabilidades da parte da
escola e professores. Ao passo que se estivéssemos lidando com alunos do ensino
Médio, por exemplo, poderíamos marcar com os alunos no local do evento desejado.
Quando trabalhei com alunos do turno noturno, eu fiz uma série de passeios com eles:
teatro, museu, circo. Pois podia encontrá-los no local do evento. A logística de
deslocamento é mais simples.
P: Você deseja falar mais alguma coisa? Muito obrigada pela sua fala.

Tempo da entrevista: 21:44
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Segunda entrevista Professora Aline, dia 01 de julho de 2019.

P: Aline, você teve acesso `a nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para
o ensino da língua inglesa no ensino fundamental? Qual é a sua opinião sobre a
proposta da base?

A: Tive. Tive, no colégio, a direção distribuiu por professor, por área, por disciplina a
nova BNCC. O que eu penso da proposta da Base? Se for falar fracamente, assim, é um
nível bem avançado, bem ambicioso. Eu acho pesado para os alunos do ensino
fundamental, trabalhando muito a parte oral, que é complicado nas turmas muito
grandes, mas eu acho que foca em todas as habilidades, que tenta abranger todas as
habilidades. Porque eu me lembro que antigamente para os outros curriculares, eles
focavam mais na parte de leitura e escrita, e depois começaram a querer abranger a parte
oral e a compreensão auditiva nas escolas também. E a nova BNCC, a gente fez um
curso geral para todos os professores, e eu achei ambicioso o projeto e em relação a
linguagens eu achei que eles querem abranger todas as competências, dando um foco
maior até na parte oral, que antigamente era negligenciada nas escolas. E, falando assim
de forma prática, eu achei as turmas muito grandes para trabalhar nessa proposta que
eles estão sugerindo.

P: Fale-me sobre sua escolha metodológica para as suas aulas e as razões que
motivam sua escolha.
A: Bom, razões que motivam a minha escolha: número de alunos, nível de cada turma,
apesar de que as turma são muito heterogêneas, então a gente tem em língua inglesa
alunos que fazem curso fora, alunos que não estudam língua inglesa fora da escola,
então são alunos que não sabem nada e alunos que têm um nível mais avançado. E
escolher uma metodologia que consiga dar conta de todo mundo é muito complicado.
Na verdade assim, eu tento trabalhar dentro do número de alunos de cada turma, que é
um número grande do ensino fundamental e eu tento levar material extra pra ajudar o
livro didático, porque as vezes eu acho que ele não dá conta de tudo que a gente quer
fazer, e às vezes “passa muito batido” das coisas que eu quero aprofundar, os alunos vão
ter mais dificuldade e trabalho muito com a gramática e com o vocabulário, até porque
quando eu fiz pós-graduação, meu foco foi em gramática, no ensino da gramática e eu
trabalho essa parte, mas também tento trabalhar dentro de um contexto, dentro de temas.
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O livro didático já vem dividido assim em temas. Então a unidade 1 vai trabalhar tal
tema, eu tento unir a gramática, trabalhar um tópico gramatical, em seguida, eu já
prevejo um tópico gramatical e seleciono o tipo de vocabulário que eu possa expandir
de acordo com o tema proposto, é assim que eu tento trabalhar.

P: Como sua prática docente dialoga com a formação docente que você vivenciou
na Universidade? Ou seja, a maneira tradicional que o seu programa de formação
docente te ensinou a trabalhar e como você efetivamente construiu sua prática
pedagógica.
A: Na verdade, assim, meu programa de formação docente nem foi muito tradicional
não. Eu tive uns professores que pensavam muito Paulo Freire, essa visão assim de
trabalhar, pensando educação fora dos muros da escola, de estar sendo
contextualizando, de sempre levar em conta o conhecimento prévio, a bagagem dos
alunos. Eu tive muitos professores que pensavam dessa forma, e claro tive professores
que pensavam de forma mais tradicional, o ensino. Mas, eu não tive muito professor que
pensava naquela coisa de educação bancária, igual tinha educação bancária, que se fala,
né? Que você ia transmitir conhecimento, pegar o conhecimento que tá na sua cabeça e
“botar” na cabeça do aluno, eu não tive muito disso não. Pelo contrário, na minha
formação docente, os professores trabalhavam muito tentando desconstruir essa coisa do
professor como transmissor de conhecimento e na verdade encarando o professor como
mediador, ele tá ali pra mediar o que tá acontecendo na sala de aula, o conhecimento,
levando em consideração que o aluno já sabe e tentando acrescentar aquilo ali. Aí foi
isso que eu tive na faculdade e nos cursos que eu fiz. Então eu tento fazer justamente
isso, se for trabalhar um texto, previamente, eu tento ver o que o aluno já sabe a respeito
daquele assunto, tento motivá-lo a colocar o seu conhecimento prévio pra dialogar com
o assunto da aula.

P: Como você definiria sua prática docente?
A: Eu acho que em língua inglesa, os docentes têm mais autonomia pra trabalhar do que
em outras disciplinas. Eu vejo pessoas de outras matérias, vamos dizer matemática,
português, correndo muito para poder dar conta do currículo, de cumprir todo o
conteúdo do livro didático, eu nunca precisei trabalhar sob esse tipo de pressão. Quando
eu entrei no Henrique Lage, tinha uma coordenação de área no colégio, porém, nunca
me cobraram essa coisa, de ter que fechar o conteúdo, então minha preocupação nunca
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foi em encerrar, fechar. Mas em ir até onde a turma conseguisse ir, e até onde eu
conseguisse ir com a turma. Então com cada turma tinha um conteúdo que eu
trabalhava. Às vezes eu tinha uma turma de sétimo ano com a qual eu trabalhava certos
conteúdos que não conseguia inserir em outras. Tudo depende das necessidades dos
alunos, caso eles precisem, e repente, aprofundar-se em algum assunto, e conforme a
matéria vai fluindo, eu vou incluindo um vocabulário que eu acho interessante para
aquele momento. Mas eu nunca tive preocupação de ter que cumprir um planejamento
de curso. Nunca me preocupei com isso não.

P: Fale-me sobre o papel da didática na sua formação docente e como ela dialoga
com sua prática docente hoje? Me refiro às suas escolhas metodológicas.
A: Como eu trabalhei muito em curso, e falava muito do método comunicativo, eu tinha
muito disso. Mas às vezes, com as turmas grandes e heterogêneas, eu não conseguia
trabalhar de acordo com os pressupostos desse método. Então o que eu uso mais, em
termos de metodologia, é um inglês instrumental mesmo, a leitura e alguma coisa de
produção escrita. Mais input do que output, porque às vezes eu falava para os alunos
escreverem alguma coisa, e tinha mais coisa de input do que produção propriamente
dita. Produção que levava muita folhinha, worksheet para eles fazerem, coisa para
ganhar tempo entendeu? Como são dois tempos, só de inglês, então tinha que
maximizar o tempo, aproveitá-lo ao máximo. Portanto, meu foco era um inglês
instrumental.

P: Quais foram suas percepções sobre a aula com música que você ministrou? A
aula atingiu suas expectativas?
A: Eu achei muito legal essa aula, trabalhei uma música da Katy Perry, achei que os
alunos gostaram bastante, atingiu minhas expectativas. Em comparação com um tipo de
aula mais convencional, com todo mundo copiando do quadro e fazendo atividade no
caderno, essa aula diferenciada foi bem mais divertida. Eu adoro música, e eu acho que
ela toca muito às pessoas e fala muito. Então, é uma forma, como eu estava falando
antes, de atingir aqueles objetivos que a gente tá querendo, não só trabalhar a parte
escrita, a gramática, mas também trabalhar a compreensão auditiva e a parte oral,
porque mesmo os alunos não conseguindo reproduzir a música toda, eles conseguem
reproduzir alguns sons, e é uma forma dos se engajarem mais na aula, trabalhando
juntos, na mesma sintonia, literalmente. Então eu achei a aula muito legal, gostei muito
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do feedback dos alunos, de que eles gostaram também, e não foi uma música gratuita,
pra escutar por escutar, teve também um objetivo pedagógico, que foi eles preencherem
as lacunas, prestar atenção nos pronomes, que estava dentro do currículo, e foi uma
forma de trabalhar o que tá dentro dele de uma forma mais divertida que olhando do
quadro e copiando.
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Roda de conversa realizada com um grupo de 10 alunos30 da turma 701.
Dia 2 de julho de 2019.
P31: O que você pensa de aprender inglês, e aprender inglês na escola?
Renata: Meu nome é Renata, minha idade é doze anos e eu acho interessante a gente
aprender Inglês porque dependendo das pessoas, tem muitas pessoas que já despertam a
vontade de aprender Inglês aqui na escola ou depois continua fazendo curso ou então se
profissionaliza como professora de Inglês, aí eu acho interessante, eu acho até melhor
trabalhar com espanhol.
P: Mas você acha que aprender inglês na escola é importante?
: Acho importante.
P: Você acha as aulas importantes?
Renata: Acho...
Alunos: Risos.
P: Tá, e o que você acha de aprender inglês na escola? Aprender Inglês e inglês na
escola? O que você pensa sobre isso? Fala seu nome...
Iago: É Iago...
P: Então Iago, o que você pensa sobre isso Igor?
Iago: É bom aprender inglês caso você saia do país, você sabe falar e tals, e só. É bom
aprender.
P: Por quê?
Moisés: Meu nome é Moisés, eu gosto de aprender inglês, particularmente eu gosto,
faço curso.
P: Ah, você faz curso fora?
Moisés: Faço.
P: Faz onde?
Moisés: No CNA
Moisés: Eu gosto de aprender inglês, acho legal e importante também. No meu caso eu
faço curso e tenho melhor desenvolvimento na escola.
Danilo: Meu nome é Danilo e eu gosto de aprender inglês porque eu tenho um sonho de
viajar pros Estados Unidos quando eu tiver maior, então aprender inglês é essencial para
mim.
30
31

Os nomes dos alunos são fictícios.
P= Pesquisadora
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P: E por que você pretende ir para os EUA?
Danilo: Ah, porque eu quero ver como que é lá, essas coisas assim.
Eduardo: Então, meu nome é Eduardo, tenho doze anos pra eu aprender inglês na
escola, é... Aprender inglês na escola é uma opção básica dali você pode se formar,
nascer uma profissão, dali você arranjar um emprego... Sei lá, se você levar isso pra
você, você pode ir longe com isso.
Gabriela: Meu nome é Gabriela, eu acho muito importante.
P: Por que você acha importante Gabriela?
Gabriela: Pra mim...Acho que algumas pessoas falam... É que as pessoas elas falam que,
algumas pessoas falam que não vão precisar, mas um dia, um dia rs rs.
P: Não vão o quê?
Gabriela: Esquece, por favor esquece.
Taiane: Meu nome é Taiane, eu acho importante porque quando a gente for viajar a
gente pode entender aquela pessoa falando, e...
P: Mas só quando for viajar? Você não acha que vai usar o Inglês antes de viajar?
Taiane: Sim, rs rs, e quando também a gente vai se comunicar com outras pessoas...
P: E na escola?
Taiane: A gente vai aprender palavras novas.
Josi: Meu nome é Josi e eu acho importante aprender inglês desde cedo porque tem
mais chances de vagas nas profissões e eu gosto de inglês porque quando eu crescer eu
quero viajar por aí, e eu gosto muito das aulas de inglês, e é isso.

P: Me fale sobre seus planos de estudo para o futuro. Aprender inglês pode fazer
parte desses planos?
Josi: Meu nome é Josi e eu não sei exatamente o que eu quero fazer da minha vida
porque eu ainda não decidi e eu ainda tenho muito tempo pra isso, eu espero. Mas eu
acho que sim, porque eu também quero viajar por aí, e várias coisas também...Não sei o
que eu quero fazer da minha vida, mas ser professora está fora de cogitação porque eu
não tenho paciência pra isso. Eu fui o mais sincera possível, só isso.
Gabriela: Meu nome é Gabriela eu pretendo ser veterinária. Eu acho importante, vai que
alguém me chama pra fazer intercâmbio fora do país e tal, então eu acho bem
importante saber inglês.
Tamara: Meu nome é Tamara e eu sonho em ser veterinária também, e eu também acho
que aprender inglês vai servir pra...
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P: Pra? Pra fazer cursos?
Tamara: É.
Igor: Meu nome é Igor, eu queria mexer com computador. Eu queria fazer alguma coisa
com computador, e coisas de computador também deriva muito da língua inglesa... eu
espero que sim...
P: Mas, como o inglês ajudaria na sua profissão com computador? Explica melhor.
Iago: Muitos códigos do computador também derivam da língua inglesa. Então, eu
espero.
Danilo: Eu creio que o inglês pode me ajudar, quando eu crescer, numa profissão
melhor, mas eu ainda não sei o que eu vou querer fazer quando eu ficar maior.
Profissão, porque eu sempre escolho uma, mudo de ideia e escolho outra. Eu não sei, e
eu sou indeciso.
Moisés: Eu pretendo terminar o curso que eu faço de inglês e ir pros Estados Unidos
fazer faculdade de medicina lá.
P: E o inglês entra onde, nesse seu projeto?
Moisés: Eu vou pros Estados Unidos, então eu tenho que saber inglês e pra fazer
faculdade também, tem que entender.
Iago: oi, meu nome é Iago. Eu queria ser jogador de futebol quando eu crescer.
P: Você joga bem, Iago?
Iago: Jogo. E vai ajudar, caso eu vá pra fora do país, tem que saber inglês.
P: Você já até decidiu que vai ser transferido, né?
Iago: Não, ainda não sei. Só isso só.
Paulo: Eu ainda não sei o que eu quero fazer no meu futuro, mas provavelmente, o
inglês pode entrar nos meus planos.
Renata: No futuro, eu tenho duas opções: Ser dançarina ou ser maquiadora, que são as
coisas que mais gosto de fazer. E futuramente sim, eu tenho vontade de viajar, conhecer
outros lugares. E de estudar inglês também, porque entrar num país onde eu tenho que
saber a língua, pelo menos saber o suficiente pra comprar algo pra comer. Mas, eu acho
importante, eu acho que eu vou, com certeza, aprender inglês pra ir pra um país, ou pra
colocar isso no meu próprio currículo.
Eduardo, 12 anos: Meu projeto pro futuro, a profissão que eu quero ser, de repente
precisa do inglês. E mesmo não dependendo, o inglês faz falta na nossa vida, né?
P: E qual é a profissão?
Eduardo: Qual profissão que eu quero ser? É... engenheiro civil.
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Tamara: Eu queria que as aulas fossem mais divertidas, que a professora trouxesse
imagens pra gente e falasse o nome delas em inglês, e traduzisse pra gente.
Gabriela: Eu gosto muito da aula de inglês, tenho até vontade de fazer curso, pro meu
futuro e tal... eu não mudaria nada, desde que eu aprenda...tá bom pra mim.
P: E sobre as atividades? Qual que você mais gosta? Cite um exemplo.
Thaís: Eu não sei...
P: Qual atividade não tem nas aulas e você gostaria que tivesse?
Tamara: Não sei, pra já está tudo ótimo.
P: Tá tudo ótimo? Tá.
Iago: A atividade que ela traz que eu gosto é verbo to be. Rsrs, só isso só.
Rsrsrsrsrsrsrsrs
P: Tem alguma coisa que você gostaria que tivesse mais nas aulas?
Iago: Que fossem mais divertidas.
P: Divertidas como? O que você quer dizer com divertidas? Explica melhor.
Iago: A aula é muito parada, só isso, todo mundo fica fazendo bagunça na aula. Eu
queria não fosse isso.
Josi: Poderia ser mais organizada a aula? Poderia, porém não é porque ela fica parada
ali dando a matéria, como se nada estivesse acontecendo, todo mundo correndo que nem
louco...
P: Que sugestão você tem pra dar?
Josi: Que ela brigasse mais pra as pessoas pararem de correr na sala feito loucas...
P: Beleza, mas o que você sugere? O Igor sugeriu mais brincadeiras, e você?
Josi: Sei lá... que ela passasse um filme em inglês com legenda, ficaria melhor... “Cinco
passos de você”. De preferência uma série que todo mundo gosta.
Moisés: Eu gosto da aula de inglês do jeito que ela é, e se tivesse que dar alguma
sugestão, eu gostaria que tivesse mais aulas na sala de vídeo. Que ela passasse, um
vídeo ou um filme em inglês e depois a gente debatesse ou fizesse algum exercício
sobre o filme.
Eduardo: A minha sugestão é que as aulas de inglês sejam mais dinâmicas.
P: Explica melhor.
Eduardo: Tipo uma gincana. Sendo assim, com mais dinâmicas, a gente aprende com
mais facilidade.
P: Vocês gostariam de “falar” ou “escrever” mais em inglês durante as aulas?
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Renata: Ela já trouxe algumas das coisas que eu gosto, por exemplo, a atividade da
última aula que foi com música, e foi bem legal, gostei e teve outra atividade também
que ela deu uma folha e a gente tinha que colocar os nomes dos animais em inglês, eu
achei legal. E... foi isso.
P: O que vocês acharam da aula com a atividade de música? De 0 a 10, que nota vocês
dariam para a aula com atividade de música?
Alunos: Dez!!!!!!!!!!!!!!!
Renata: Eu daria nota nove.
P: Por que você daria nove, Renata?
Renata: Porque apesar de não odiar música, eu acho que prefiro teatro. Eu faço teatro
nas aulas de arte.
Os outros alunos: Música!!!!!!!!
P: Vocês conseguiram acompanhar toda a aula? Conseguiram entender o vocabulário?
Rafaelle: Eu entendi algumas palavras e estruturas, outras não. Então, eu não vou dizer
que eu entendi tudo, mas algumas coisas eu consegui entender e outras não.
P: O que faltou pra você entender? O que poderia ter sido feito para que você pudesse
ter acompanhado melhor a atividade?
Renata: Depende das duas partes, tanto do lado do professor quanto do meu lado. E o
meu, eu vou ser sincera, teve algumas partes da aula que eu não entendi pelo fato de eu
ter me distraído e faltou uma melhor explicação da professora também. Então, essas são
as duas coisas.
Moisés: Eu consegui acompanhar a aula toda, e eu entendi o vocabulário.
Eduardo: Sim, eu entendi o vocabulário, pra mim foi ótimo.
Danilo: Eu acompanhei a aula inteira, eu só não entendi direito algumas palavras do
vocabulário. Porque a professora ainda não ensinou a gente a traduzir todas as palavras
do inglês direito.
Paulo: Eu consegui acompanhar a aula, mas eu não entendi muito o vocabulário, porque
talvez a professora não tenha dado em sala, ou então eu não prestei atenção mesmo.
P: O que vocês acham que poderia ter sido feito pra vocês entenderem melhor o
vocabulário? Vocês têm alguma ideia sobre de que forma vocês aprenderiam melhor?
Josi: Eu gostei da aula, só não entendi algumas coisas do vocabulário, e eu não sei o que
eu poderia fazer para eu entender melhor, mas com certeza tem a ver com o fato de eu
sempre estar no mundo da lua, a lua se tornou minha casa, então, eu não sei o que eu
poderia fazer...
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Taiane: Eu gostei da aula, mas eu não entendi algumas coisas do vocabulário, mas eu
não o que poderia ser feito para eu aprender melhor.
P: Você tem alguma sugestão do que poderia ser feito para vocês acompanharem
melhor esse tipo de atividade?
Taiane: Não.
Gabriela: Eu amei a aula, tive algumas dificuldades pra entender...mas
Iago: Eu consegui acompanhar a aula, mas eu não consegui compreender o que a
professora quis dizer.
P: Explica melhor.
Iago: Eu acompanhei a aula...
P: Vocês gostariam que houvesse momentos na aula em que vocês praticassem
pequenos diálogos em inglês com os colegas? Por que vocês acreditam que esse tipo de
atividade não acontece?
Moisés: Eu gostaria que tivesse diálogos com os colegas, durante as aulas sim, porque
eu gosto de praticar inglês, tipo... ou até mesmo uma prova oral, é com base no que ela
ensinou a gente. Eu não sei o porquê desse tipo de atividade não ocorrer nas aulas.
Danilo: Eu gostaria que houvesse esse tipo de aula em sala, mas acredito que a
professora não dá essas aulas por causa do tumulto em sala e porque ela ainda não
ensinou a gente a traduzir as palavras e nem a falar em inglês.
Josi: Eu gostaria sim que tivesse mais esses momentos porque até ajudaria melhor no
Inglês. Esses momentos não acontecem porque a sala basicamente é só pura bagunça, a
professora não está nem aí, e é tipo, como que a gente vai começar a falar assim do
nada, sem ninguém entender nada, então... a professora poderia, pelo menos, ligar mais
um pouco, né? Ligar mais um pouco pra sala, porque a sala é tipo uma desordem
eterna... é tipo meu Deus... é um estado deplorável, ninguém respeita a professora
porque todo mudo está correndo, jogando bola, gritando, esperneando, daqui a pouco
vai voar até cadeira, se duvidar...
Taiane: Eu gostaria sim, e eu acho que não tem ocorrido pequenos diálogos porque as
pessoas fazem muita bagunça na sala, começam a correr, gritar, e a professora nem liga.
Gabriela: Eu gostaria sim, porque é uma forma da gente se expressar um com o outro, e
eu acho que quem deveria iniciar... pra isso acontecer seria a professora.
Iago: Eu gostaria sim, porque pode ajudar na aprendizagem e não acontece porque a
professora só passa dever no caderno e não passa outras atividades pra gente fazer.
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Renata: Sim, eu gostaria de ter diálogos assim, ou então de ter uma aula assim, e eu
acho que eu não sei o motivo por não ter, foi o que eu falei, depende também tanto da
professora quanto dos alunos. Porque às vezes, a professora pode aplicar, ou então
mesmo assim: vai ter um dia em que a gente só vai fazer isso na aula, ou então seja pelo
menos por 20 minutos, por algum tempo, não que seja a aula toda, mas eu gostaria sim.

P: Vocês acreditam que o aprendizado que vocês já possuem da língua inglesa,
adquirido de forma autônoma: assistindo a filmes, séries, ouvindo músicas, etc,
poderia contribuir para tornar as aulas de inglês mais dinâmicas e prazerosas?
Alunos: Sim!!!!!
P: De que forma?
Renata: Poderia ajudar sim, tanto porque eu acho que ouço mais músicas em inglês do
que assisto a séries, mas eu acho que algumas coisas que eu já ouvi em músicas ou
então em séries, e já teve em sala também... então eu acho que ajuda, porque já
aconteceu casos de eu ter escutado alguma música e eu saber a tradução da palavra ou
então da frase. E eu consegui fazer um dever, ou alguma coisa aí, na aula de inglês.
Miguel: Como eu faço curso, eu acho que eu posso ajudar a professora, por exemplo,
uma pessoa que não entendeu a matéria, eu posso explicar a ela de novo, até ela
entender.
P: Mais alguma sugestão? Vocês acham que o inglês que vocês aprendem nas séries
pode ajudar nas aulas da professora Aline, de alguma forma?
Josi: Eu acho que talvez sim, porque algumas coisas podem ser importantes nas aulas, e
talvez algumas coisas não, então mais ou menos, eu acho que sim, ou não ... sei lá estou
confusa.
P: Cite um exemplo do que poderia ajudar.
Josi: Eu penso que livros de leitura em inglês poderiam ajudar mais no vocabulário que
precisamos saber pra fazer os exercícios, e se eu conseguisse ler um livro, talvez meu
inglês seria melhor.
P: Então você gostaria que a professora trouxesse livros para as aulas?
Josi: É talvez um livro que a turma gostasse, um livro de ação, de ficção, essas coisas
assim...
P: Uma leitura de um livro extra- classe?
Josi: Isso.
P: Vocês possuem uma rotina de estudo? Me fale sobre essa rotina.
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Taiane: Eu tenho. Dependendo da aula, em casa, eu reviso as matérias.
P: E como acontece essa revisão? Em que horário? É todo dia? Detalhem essa rotina pra
mim. Dias da semana, horário, duração.
Taiane: Às vezes, eu estudo aos sábados.
P: E durante a semana?
Taiane: Não, é difícil.
P: Durante a semana, você só vem ao Colégio?
Taiane: Sim.
Josi: Às Vezes eu assisto vídeo aula, e a rotina é mais ou menos: segundas, terças e às
vezes sextas, ou às vezes sábado ou domingo... só quando eu quero, qualquer hora,
quando eu quero e quando me dá vontade.
P: Não tem um horário fixo, diariamente?
Josi: Não, quando me dá vontade mesmo.
Iago: Eu também não tenho nenhum horário fixo de estudo.
Eduardo: Eu tenho uma rotina de estudos, toda vez que eu chego em casa, eu abro o
caderno e estudo um pouco, tipo das 19 às 20:30, dia sim, dia não.
Moisés: Eu não tenho uma rotina de estudos fixa, eu estudo, por exemplo, quando é
uma semana antes da prova, e no dia da prova também. Ou quando o professor passa
uma matéria e eu não entendo, aí eu estudo.
Danilo: Eu não tenho uma rotina de estudos, eu só estudo antes das provas. Minha mãe
me obriga a estudar, quando chego da escola, pra prova.
Renata: Eu não tenho uma frequência muito grande sobre estudo, mas em relação às
provas, quando elas chegam, eu estudo ou três dias antes, porque eu sou um pouco,
meio falha de memória, mas eu estudo ou três dias antes, ou dois dias antes da prova,
porque aí eu consigo memorizar, e no dia da prova também.
Paulo: Eu não tenho uma rotina de estudos.
P: Quando você estuda? Quando você toca nos cadernos, nos livros?
Paulo: Ah sei lá... tem vezes que gosto de ficar lendo...às vezes a matéria de inglês,
porque eu estou muito ruim em inglês, e matemática e geografia também. Tem mais
deveres de matemática.
Iago: Eu estudo quando eu chego da escola.
P: Todos os dias, Igor?
Iago: Não, só quando eu não entendo a matéria da escola, aí eu estudo qualquer matéria
que eu não entendi.

136
P: Por quanto tempo?
Iago: Umas duas horas.
Gabriela: Eu não sou uma pessoa muito esforçada. Assim, eu tento me dedicar o
máximo possível... eu não sou uma pessoa que estudo muito. Eu estudo mais quando
estou inspirada, tipo quando eu não tenho nada pra fazer, aí eu vou estudar. Aí eu vou
lá, pego o caderno, reviso, leio, faço um resumo. Quando eu começo a estudar, eu não
tenho hora pra acabar.
P: Mas, você não tem dias e horários fixos pra estudar?
Gabriela: Não.

P: Vocês têm algum tipo de contato com a língua inglesa fora do ambiente escolar?
Como é esse contato?
Renata: Os dois únicos contatos que eu tenho com a língua inglesa é através da música e
das séries, e de filmes também.
Paulo: Eu só tenho contato com o inglês pelas músicas, só isso.
Moisés: Eu tenho contato com o inglês através de músicas, de filmes, de séries, e o
curso de inglês que faço.
Eduardo: Não tenho contato com o inglês fora da escola, assisto a filmes em inglês, mas
com legenda em português, não ouço músicas em inglês, não jogo, não converso com
ninguém em inglês.
Iago: Eu tenho um contato bem básico com a língua inglesa, por causa do meu celular,
assisto a filmes, séries e músicas também, tudo no meu celular, e no computador.
Júlia: Eu tenho uma tia que mora nos EUA também.
P: Aí você conversa com ela em inglês?
Josi: Aham...na maioria das vezes. Eu gosto mais de assistir a filmes, séries, tudo
legendado em português e... porque eu não gosto muito de dublagem, me enche o saco,
na maioria das vezes. Eu fico dormindo nos filmes... e músicas, essas são minhas
formas de contato com o inglês fora da escola.
Taiane: Eu tenho alguns contatos só: jogos, filmes e músicas.
Gabriela: Sim, pelos jogos, músicas, séries, filmes.
Iago: Os únicos dois contatos que eu tenho com o inglês são: músicas e jogos.
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FOTOS

Foto 1: Entrada da Escola Estadual de Ensino Fundamental Henrique Lage

Foto 2: Quadra de esportes
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Foto 3: Vista aérea da E.E.E.F. Henrique Lage

Foto 4: Vista Aérea do pátio que fica nos fundos da escola e o prédio onde funciona a
secretaria da escola está localizado no lado direito.
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Foto 5: Campo de futebol gramado
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Atividade relacionada à aula diferenciada (com música)

Folha de exercício 1

Folha de exercício 2

