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RESUMO 

 
 

 O objetivo desta pesquisa é compreender as práticas pedagógicas dos 

professores de inglês na escola pública do ensino médio. Tem como objetivos 

específicos identificar as concepções teórico-metodológicas de 

ensino/aprendizagem que norteiam as práticas pedagógicas, envolvendo as 

quatro habilidades (ouvir, falar, ler e escrever) que integram a abordagem  

comunicativa e analisar se as ações pedagógicas promovem o 

desenvolvimento dessas habilidades em sala de aula. Os dados, coletados nos 

questionários e entrevistas, foram examinados dentro da visão 

sociointeracionista da aprendizagem (VYGOTSKY, 1989, 1993), na abordagem 

comunicativa e nos níveis de competência de ensino (ALMEIDA FILHO, 1998). 

Os resultados das análises permitiram caracterizar as concepções de 

ensino/aprendizagem que embasavam as práticas pedagógicas, revelando que 

estas estavam apoiadas numa abordagem tradicional, ou seja, o ensino de 

regras gramaticais, ou “usage”, segundo Widdowson (1989). Observei que a 

leitura e a escrita são as habilidades mais trabalhadas; já o falar e o ouvir 

quase não são contemplados nas atividades realizadas em sala de aula. Dessa 

forma, as ações pedagógicas e os procedimentos realizados pelos professores 

não oferecem um ensino/aprendizagem baseado na abordagem comunicativa. 

O trabalho indica, pois, a necessidade de se reavaliarem as práticas 

pedagógicas dos professores dos cursos de formação de Letras, para que se 

incluam os pressupostos da teoria comunicativa no processo de 

ensino/aprendizagem, possibilitando mudanças a partir da formação do futuro 

professor de inglês. 

 



 

  
 

ABSTRACT 

 
 

 
This research aims to comprehend  the pedagogical practices of Public High 

School Teachers. The specific objectives of this work is identify the theoretical – 

methodological concepts that guide the pedagogical practices involving the four 

skills (listening, speaking, reading and writing) which form the Communicative 

Approach and to analyse if the pedagogical practices promote the development 

of these skills in the classroom. The data collected in the questionaires and 

interview were examined inside the socialinteracional concept of learning 

(Vygotsky, 1989,1993), on the Communicative Approach and the competence 

levels of teaching (Almeida Filho, 1998). The results of the analysis helped to 

characterise the conceptions about the teaching process based on the 

pedagogical practices and I detected that these practices were supported on 

the traditional approach, in other words, the teaching process was based on 

grammatical rules, or “ usage” (Widdowson, 1978). I found out that the reading 

and writing skills are used more, on the other hand, the speaking and listening, 

are almost not used in the activities in the classroom. This way, the procedures 

and the pedagogical actions taken by the teachers, don’t offer a teaching / 

learning process based on the Communicative Approach. This dissertation 

indicates the necessity to re-assess the pedagogical practices of the formation 

teachers of  “Letras” Course, that include the assumptions   of the 

Communicative theory into the   teaching / learning  process, making possible 

the changes from the formation of the future English teacher. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Há uma idade em que se ensina o que se sabe; 
Mas vem em seguida outra, em que se ensina o  

que não sabe: isso se chama pesquisar...” 
                                                                                                                                

                                                                      (ROLAND BARTHES) 
 

 
 

No mundo globalizado em que vivemos, onde as idéias, padrões, valores 

sócio-culturais se põem em movimento, através da comunicação, sejam por 

meios impressos e eletrônicos atingindo todo o mundo, a mídia eletrônica se 

destaca como um instrumento vasto, complexo de comunicação, informação, 

compreensão, explicação e imaginação sobre o que está acontecendo pelo 

mundo. E esse poderoso instrumento global e intelectual orgânico fala, escreve 

e pensa principalmente em inglês (IANNI, 2002). 

Essas inovações tecnológicas provenientes da mídia eletrônica e da 

informação levam as pessoas à insegurança, exigindo que o indivíduo, a 

sociedade, a educação, reavaliem e mudem suas atitudes, para dominar os 

novos rumos. 

Como professora formadora de inglês e, principalmente, de Prática de 

Ensino de Língua Inglesa (de agora em diante, LI), do curso de Letras da 
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Faculdade de Formação de Professores de Petrolina, há 10 anos, venho 

colocando no campo de estágio em escolas públicas e privadas uma média de 

90 graduandos por ano, para observar o ensino da língua inglesa, tendo como 

principal parâmetro a prática pedagógica desses professores, para serem 

discutidas durante os seminários da disciplina, após seus estágios. Nesse 

colóquio, foram levantadas interrogações importantes sobre o processo ensino 

aprendizagem da LI, destacando-se a quantidade de alunos em sala de aula, o 

desinteresse pela língua, a negação da importância dessa língua, conforme 

depoimentos dos estagiários: “Eles não aprendem Português quanto mais 

inglês”; “As aulas são monótonas”..., E afirmam que os “conteúdos são 

transmitidos com atividades meramente mecanicistas e tradicionais, como a 

tradução, e infelizmente, às vezes, tenho que recorrer a este método” (ALUNA 

DO 80 PERÍODO E PROFESSORA SUBSTITUTA – 2002). “O ensino de LI nas 

escolas, principalmente nas públicas, encontra-se em meio a um campo de 

batalha, onde o vencedor é sempre o mesmo, e em contrapartida ‘nós’ não 

procuramos fazer nada para mudar essa mesmice...” (ESTAGIÁRIA – 2003). 

A partir desses depoimentos e da minha experiência em escola pública, 

e com base em resultados de pesquisas (MOITA LOPES, 1996; PAIVA, 1996; 

ALMEIDA FILHO, 1998; CELANI, 1997; NEVES, 1996), percebi que precisava 

refletir sobre a prática pedagógica do professor de inglês, considerando as 

concepções de ensino, métodos e suas contribuições para o desenvolvimento 

das quatro habilidades: ouvir, falar, ler e escrever – componentes que integram 

a abordagem comunicativa. 
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Essa abordagem está centrada no sentido e na interação propositada 

entre os sujeitos na LE, promovendo a mudança da realidade do contexto 

educacional brasileiro que, até então, se pautava em métodos e técnicas 

totalmente inadequados, tendo como resultado as aulas repetitivas e 

monótonas, levando a uma grande desmotivação não só por parte dos alunos, 

como também dos próprios professores. A partir desse contexto, surgiu a 

necessidade de investigar como essas novas concepções de 

ensino/aprendizagem se fazem presentes ou não nas práticas dos professores 

de LI em sala de aula. 

De acordo com o discurso oficial, a aprendizagem da Língua Inglesa, 

juntamente com a Língua materna, é um direito de todo cidadão, conforme está 

expresso na Lei de Diretrizes e Bases e na Declaração Universal dos Direitos 

Lingüísticos, publicada pelo Centro Internacional Escarré para Minorias Étnicas 

e Nações (CIEMEN) e pelo PEN–Club Internacional (PCNs, 1996). Sendo 

assim, a escola não pode mais se omitir em relação a essa aprendizagem.  

O ensino da Língua Inglesa no Brasil é importante por diversas razões, 

quer sejam de natureza político-econômica ou de natureza ideológica e 

pedagógica. Em nenhuma delas existe dúvida quanto à necessidade de 

aprendizagem desse idioma, que, atualmente, permanece no patamar mais 

elevado na escala de procura e oferta. Nas instituições de ensino, o inglês é 

ministrado aos alunos por sete anos, considerando-se o espaço de tempo 

compreendido entre a 5ª série do Ensino Fundamental e o 3º ano do Ensino 

Médio e um grupo imenso de professores de inglês espalhados em salas de 
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aula, nas escolas públicas. Não se sabe, no entanto, como os alunos estão 

aprendendo, o que eles aprendem ou não aprendem, dentro desse  contexto. 

Os resultados desse aprendizado ou não-aprendizado partem do senso 

comum ou de alguns estudos empíricos que delineiam o perfil de um professor, 

com formação precária, às vezes, sem qualificação específica na área, que 

“normalmente não fala, pouco lê, não escreve e nem entende a língua de sua 

habilitação” (ALMEIDA FILHO, 1995, p. 77). Essas afirmações remetem a uma 

reflexão sobre a prática dos professores de inglês e sua formação. De fato, a 

formação de um professor de língua inglesa envolve domínio de diferentes 

áreas do conhecimento, incluindo a competência comunicativa da língua que 

se ensina e o domínio da ação pedagógica necessária para a sua 

aprendizagem que acontece em sala de aula. Na realidade, esses domínios 

lingüístico-comunicativo pedagógicos não podem ser formados apenas “nos 

bancos da universidade”, pois não há tempo e nem condições para isso nessas 

instituições (LEFFA, 2001).   

Na medida em que “ensinar é tocar o futuro” (LEFFA, 1999, p. 13), o 

Estado, a escola, juntamente com os professores, têm esse desafio de 

preparar, capacitar os alunos para serem autônomos, para viverem hoje e 

participarem do mundo no qual vivem agora, e para o mundo em que eles irão 

viver amanhã. Tomando como reflexão as idéias de Leffa, o ensino da Língua 

Inglesa tem relevância nesse processo de comunicação em que a conjuntura 

sócio-econômico-cultural e educacional exige dos sujeitos. Se a tendência do 

mundo de hoje para o futuro é a dependência na troca de informações, a 
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linguagem e as línguas estão imbricadas no processo da Tecnologia da 

Informação e da Comunicação (TIC). 

Estamos vivendo uma realidade em que o conhecimento e o domínio da 

tecnologia são valorizados, criando um ambiente favorável para o inglês, 

idioma mais usado na divulgação do conhecimento na aldeia global.   

Libâneo (2001) reforça o impacto das atuais transformações da 

sociedade, quando diz que, num mundo globalizado, transnacional, nossos 

alunos precisam estar preparados para uma leitura crítica das transformações 

que ocorrem em escala mundial, fazendo uso efetivo em LI, sobretudo na 

língua escrita e, em menor escala, da comunicação e compreensão oral. Sem o 

conhecimento de uma língua estrangeira, torna-se difícil utilizar os modernos  

equipamentos de modo eficiente e produtivo. 

Vimos, nesse pequeno percurso, como a língua inglesa na “Babel 

Global” não tem fronteira, desenvolve-se através de nós conectados num 

hipertexto, sendo que esses nós podem ser palavras, páginas, imagens, 

gráficos, textos e fragmentos. O acesso a essas informações se faz por meio 

da aprendizagem do idioma, num universo de diferentes culturas e classes 

sociais da aldeia global em que os indivíduos entendem e desenvolvem 

principalmente esse idioma. 

Dentro desse contexto, esta pesquisa tem como objetivos: 

• Geral: Compreender as práticas, dos professores em sala de aula de 

inglês no ensino médio. 
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• Específicos:   

a) Identificar as concepções de ensino da língua inglesa, que 

fundamentam as práticas pedagógicas, envolvendo as quatro habilidades (ler, 

escrever, ouvir e falar).  

b) Observar as relações entre as concepções de ensino e essa prática 

no cotidiano escolar.  

c) Analisar os conceitos teórico-metodológicos que orientam a prática 

pedagógica dos(as) professores(as) de inglês no ensino médio. 

A fim de operacionalizar os objetivos acima, propus-me a responder às 

seguintes perguntas da pesquisa: 

1) Que princípios teórico-metodológicos norteiam as práticas 

pedagógicas dos(as) professores(as) de inglês ? 

2) Até que ponto as ações pedagógicas, tomadas em sala de aula, 

contribuem para a promoção do desenvolvimento das quatro habilidades: ouvir, 

falar, ler e escrever? 

À luz do que expus anteriormente e dos resultados a serem discutidos 

mais além, entendo, então, inicialmente, que o trabalho propicia subsídios para  

o curso de formação de professores (de inglês) em Petrolina, no tocante às 

práticas pedagógicas dos(as) professores(as) de língua inglesa, egressos da 

FFPP, dentro de uma perspectiva sócio-interacionista. 
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Este estudo está estruturado em três capítulos. O Capítulo 1 apresenta a 

Fundamentação Teórica que alicerça os conceitos que embasam a pesquisa e 

se divide em duas partes. A primeira focaliza a Prática Pedagógica – A bússola 

da ação docente, que se subdivide em: A prática do professor na trilogia 

professor/aluno e saber; Perfil do professor de LE e Formação continuada. A 

segunda apresenta a discussão sobre O ensino da língua inglesa, que se 

subdivide em: O ensino-aprendizagem numa visão sócio-interacionista; As 

abordagens de ensino/aprendizagem do behaviorismo ao sócio-interacionismo. 

O Capítulo 2 discute a Trajetória Metodológica, descreve o contexto, os 

participantes e os procedimentos adotados para a coleta de dados. O Capítulo 

3 apresenta a Análise e Discussão dos Dados com base nos teóricos 

referenciados no Capítulo 1. No final, faço uma síntese dos resultados, 

respondendo às duas perguntas de investigação propostas para a pesquisa. 

Nas Considerações Finais, (re)penso a prática pedagógica dos(as) 

professores(as) de LI nas  escolas públicas. Em seguida, ressalto algumas 

contribuições desse estudo – “ viagem” –, para, depois, sugerir alguns 

possíveis caminhos às futuras “navegações”.      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: A PRÁTICA PEDAGÓGICA – a 
bússola da ação docente 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Este estudo parte do princípio de que toda aprendizagem é um processo 

contínuo, sujeito a mudanças decorrentes das transformações ocorridas no 

contexto social e histórico, em que os indivíduos se encontram. Dessa forma, o 

processo ensino/aprendizagem é fundamentalmente social e histórico, pois sua 

constituição está sujeita às influências de fatos externos e internos. 

Na sociedade atual, as mudanças encontram-se, principalmente, no 

campo do conhecimento. Como afirma Delores (1998, p. 36): “o conhecimento 

passou a constituir-se como a nova riqueza da sociedade, para isso existe a 

necessidade de se caminhar para uma sociedade educativa, colocando a 

educação no coração da sociedade”. Quer dizer, tudo se transforma a partir do 

conhecimento: os meios de produção, as relações econômicas, as relações 

pessoais, as profissões. 

No bojo dessas mudanças, faz-se necessário um paradigma que 

acompanhe as transformações e prepare pessoas que assumam 

compromissos e administrem a democratização. Urge encontrar alternativas 

que provoquem a produção do saber, a socialização e o acesso ao 

conhecimento, que são características desse paradigma, cuja mudança implica 

repensar a prática pedagógica dos professores em todos os níveis de ensino. 
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Assim, as instituições de ensino precisam questionar sua prática, revisar 

seus currículos, tornando-os mais próximos da realidade e, dessa forma, 

possam atender às necessidades da sociedade, provocadas com o advento da 

tecnologia e das rápidas mudanças. 

Sendo o objetivo desta pesquisa analisar as concepções de 

ensino/aprendizagem da língua inglesa, que constituem as práticas 

pedagógicas do professor de inglês no cotidiano escolar, este capítulo 

apresenta conceitos básicos que serão utilizados no estudo. Sendo assim, 

discutirei: a) A prática pedagógica do professor; b) a retrospectiva do papel do 

professor de LE; c) a formação continuada do professor; d) o 

ensino/aprendizagem numa visão sócio-interacionista dentro do enquadre 

Vygotskiano; e) abordagens de Ensino-Aprendizagem de Língua Estrangeira 

(LE) – do behaviorismo ao sócio-interacionismo, fazendo uma retomada das 

abordagens de ensino.  

  

1.1 – A prática do professor na tri log ia professor/ aluno e saber. 

Para instrumentalizar o aluno para a mudança social, o professor terá 

que repensar seu papel, abandonar o poder do saber absolutizado e buscar a 

discussão de novas práticas pedagógicas compatíveis com os oxigênios da 

atual sociedade. 

 Inicialmente, quero discutir uma prática pedagógica nas escolas 

públicas, levando em conta os desafios da sociedade e suas conseqüências 

para a construção do conhecimento a partir de conteúdos vivos, concretos e 
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indissociáveis da realidade social, proporcionando elementos que o ajudem 

nessa construção, ao invés de simplesmente reproduzir o conhecimento. O 

professor não é o centro do processo; ele é um orientador do trabalho escolar, 

que deverá buscar espaços para desenvolver situações de inovação e de 

criatividade. A busca de autonomia, de criação e de investigação são 

pressupostos presentes na ação docente em sala de aula. O aluno acostumado 

com a “tríplice aliança do leia, repita e decore deverá ultrapassar este 

referencial por aprenda, construa, investigue e produza” (BEHRENS, 1996, p. 

40). 

 O aluno, ancorado na metodologia de repetição, reproduções de 

conteúdos, da cópia, terá que buscar novas formas de trabalho. Ele terá um 

papel importante nesse processo de renovação pedagógica em sala de aula, 

na medida em que é um sujeito sócio-historicamente construído, apresentando-

se como sujeito ativo – co-autor da aula do professor. 

 Nesse paradigma, o aluno não é ser passivo, que memoriza e repete. 

Ele é um ser que quer construir suas certezas, que quer transformar a 

realidade e tomar parte ativa na sociedade. Vejamos o que propõe Demo, 

citado por Behrens (1996, p. 41), aos educadores que buscam novo papel para 

o aluno: 

Tomando o aluno em foco, a avaliação se centra no 
desabrochar da competência construtiva e participativa dentro 
de um processo no fundo interminável de evolução formativa. 
Trata-se de empurrar o aprender para o aprender a aprender, 
copiar para o saber pensar, a reproduzir para o criar. Não basta 
passar de ano, mas construir a competência suposta. O aluno 
deve ler sistematicamente, dedicar-se a experimentações 
práticas com a respectiva teorização, sentir-se estimulado, 
motivado, mobilizado a participar. De objeto de aprendizagem 
precisa passar a sujeito central da instituição. 
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Esse pensamento cria uma nova postura quanto ao papel do aluno. 

Sabe-se que esse papel não depende somente do professor, mas de políticas 

públicas que levem a gestar novos projetos pedagógicos.  

Segundo Behrens, caracterizar um novo tipo de aluno que seja capaz de 

enfrentar as exigências do mundo atual, depende da recondução do professor 

ao seu novo papel: “o ato educativo precisa ser orquestrado pelo professor e 

pelo aluno, num processo pedagógico coletivo, criativo e inovador”.  

Daí a importância de o professor aprender a compartilhar seu poder e 

dar voz ao aluno, de modo que esse possa se construir como sujeito do 

discurso e, portanto, da aprendizagem. 

Outro aspecto, que deve ser analisado na prática pedagógica, é, sem 

dúvida, o que diz respeito ao professor em relação ao ensino. Como o 

conhecimento é a nova riqueza da sociedade, os olhos estão focados na 

educação. Cria-se um contexto favorável para a aprendizagem da LE, veículo 

importante para a divulgação do conhecimento.  

O saber pedagógico deixou de ser tratado apenas em reuniões de 

professores para ser tratado, também, em encontros e debates educacionais 

em outros países. É óbvio que, no momento em que se valoriza o 

conhecimento, o professor passa a ser a maior preocupação nesse processo.  

Parece haver um consenso de que a melhoria do ensino requer 

investimento no professor, seja na sua formação, seja na melhoria do seu 

salário. No que se refere à trilogia professor, aluno e saber, trago a reflexão 

sobre o professor e a metodologia. 
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De maneira geral, os debates e discussões que a crise de qualidade na 

educação brasileira enfrenta, com mais ênfase na escola pública, destacam a 

relação entre a má qualidade de ensino e o despreparo dos professores na sua 

ação docente.  

A perpetuação de metodologias reprodutivas para vencer uma lista de 

conteúdos, como repetições, mostrou-se, no contexto educacional, não ter 

ajudado, de maneira significativa, na formação do cidadão para atuar no 

mercado de trabalho. 

No bojo dessa discussão, o ensino de LI não tem sido visto como 

elemento importante na formação do aluno. A língua é apresentada de forma 

fragmentada e o aluno não tem meios para adaptar tais fragmentos. Quanto 

aos objetivos, a maioria das propostas de ensino/aprendizagem da LI prioriza o 

desenvolvimento de compreensão escrita, mas essa opção não aparece no 

decorrer de uma análise de necessidades dos alunos, tampouco de sua função 

social. Evidencia-se a falta de clareza no que diz respeito à abordagem 

escolhida. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs-LE), a 

maioria das propostas educativas situa-se na abordagem comunicativa de 

ensino de línguas, mas as atividades propostas, em geral, ainda exploram 

pontos ou estruturas gramaticais fora de qualquer contexto. Ou seja, a 

gramática é vista como algo desvinculado das situações de contato 

interpessoal e dos textos disponíveis na vida real (livros, revistas internet, 

canção). Além disso, há falta de materiais adequados, as classes são 

excessivamente numerosas, o número de aulas por semana é reduzido, o 

tempo dedicado à matéria é insuficiente e a ausência de cursos formativos 
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contínuos que permitam melhorar a formação docente apontam manifestações 

que impedem as propostas de ensino/aprendizagem de LI se concretizarem. 

Mesmo sabendo que o ensino de LE no Brasil sempre foi discriminatório 

(PAIVA, 1996), os profissionais mais compromissados com o ensino não 

podem permitir que sejam naufragados pelas circunstâncias que cercam o 

ensino/aprendizagem da LI e buscam caminhos que possibilitem extensão do 

acesso, por outras camadas da população, ao conhecimento de uma língua 

estrangeira, como uma estratégia de democratização do poder. 

Desafiar o sistema, reverter essa tendência de elitização educacional, 

alterar a prática docente, subjugada por concepção e abordagens 

ultrapassadas ou tendências conservadoras, têm-se apresentado como tarefa 

inglória nos meios acadêmicos (BEHRENS, 1996). Precisamos, na qualidade 

de docentes conscientes desse novo profissional, romper com o velho e buscar 

o novo, novas alternativas de articulação entre teoria e prática, de 

instrumentalização renovada e de metodologias que atendam a formação dos 

profissionais para o século XXI. Nessa perspectiva, Rios, citado por Behrens 

(1996, p. 33), assim se manifesta:  

Se o futuro é gestado no momento em que vivemos, nosso 
desafio está na organização de sua construção da maneira 
como o desejamos e como julgamos necessário que ele seja. 
Começamos a escola do futuro no presente, nas escolas que 
temos. Isto reclama de nós uma atitude: a consideração da 
realidade, e o confronto do que temos com o que queremos e 
precisamos construir. 

 

Outro aspecto que deve ser analisado na prática pedagógica é a 

abordagem de ensino dos professores. 
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Segundo o autor, um conceito de abordagem de ensino é caracterizado 

pelas tradições de prática pedagógica que exercem influências variáveis sobre 

o professor, que, por sua vez, traz para o magistério disposições pessoais e 

valores desejáveis de sua própria abordagem (BEHRENS, 1996). Essa soma 

de idéias, crenças, que vai guiar o ensino na prática real em sala de aula, 

depende das condições internas de cada professor em sua inter-relação com 

condições externas em que se dá o seu ensino. Tal conjunto de abordagem é 

crucial quando se tenta descrever como o professor ensina e por que se ensina 

dessa maneira, ou seja, que efeitos esse ensinar produz na aprendizagem.  

Mesmo que o professor desconheça qual a abordagem de ensino que o 

norteia, ela existe de forma implícita na condução de sua prática. Para 

identificar as concepções de ensino-aprendizagem, Almeida Filho (1998, p. 20) 

divide a abordagem de ensino em três níveis de competências que interessam 

a este estudo: a) competência implícita ou básica; b) competência explícita; c) 

competência profissional. 

A competência implícita ou básica é constituída de intenções, crenças e 

experiências. Nesse nível, o professor possui, no mínimo, competência 

lingüístico-comunicativa, permitindo-lhe operar em situação na língua inglesa, 

mediante experiências válidas de comunicação.  

Na competência lingüístico-comunicativa, o professor está apto para 

ensinar em um nível mais básico. Essa abordagem de ensino do professor está 

no pólo que ele chama de implícito – o desconhecido do professor. Nesse nível 

o ensino não é polido e está baseado em como nossos professores nos 

ensinam ou como aprendemos coisas parecidas na rotina pedagógica, antes, 
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durante e depois das aulas. Bourdieu, citado por Almeida Filho (1999, p. 20), se 

refere a esse nível de ensinar como o habitus do professor, por “um conjunto 

de disposições tidas e confirmadas pelo professor ao longo do tempo e das 

experiências que vivencia”. 

Barton, citado por Blayta (In: ALMEIDA FILHO, 1999, p. 67), coloca que 

a teoria implícita se reflete sobre “teorias do cotidiano”, afirmando que: 

Como parte do viver, todos nós fazemos sentido de nossas 
vidas: podemos falar sobre o que fazemos; explicamos e 
justificamos nossas ações, nossos sentimentos e nossas 
intenções. Construímos teorias para entender o mundo. Nossas 
teorias afetam nossa ação, tanto quanto nossas emoções e 
nossas intenções afetam nossas ações. Ajustamos e 
modificamos nossas teorias à luz da experiência. 

 

Já no nível explícito ou aplicado – o conhecido pelo professor – ele 

usufrui uma desejável abordagem consciente e mapeada por conhecimentos 

teóricos, permitindo explicar por que ensina da maneira como ensina e por que 

obtém o resultado que tem. Para Prabhu, citado por Blayta (apud ALMEIDA 

FILHO, 1999, p. 64), esse nível de competência aplicada, adquirido das 

diversas experiências vividas pelo professor, associa ao “senso de 

plausibilidade”, que está presente nas atividades de ensino, quando o professor 

tem uma compreensão subjetiva quanto ao que está fazendo, tornando seu 

ensino produtivo e “real”, opondo-se ao ensino “mecânico” e rotineiro dos que 

se utilizam de determinados métodos de ensino sem ter uma compreensão dos 

mesmos. 

 Almeida Filho aborda sobre a última competência profissional que ela se 

caracteriza por um nível maior de consciência do professor sobre seu papel de 
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educador e criador de oportunidade. Essa competência profissional está 

permeada por todas as outras competências (implícita, aplicada) que 

caracterizam uma prática do professor mais consciente dos seus deveres, 

potencial e importância social do magistério na área de ensino de línguas. 

Baseada nas colocações de Almeida Filho sobre os níveis de 

competências, busquei conhecer as abordagens que caracterizam o fazer 

pedagógico do professor das escolas públicas de Petrolina. 

 

1.1.1 – A retrospectiva do papel do p rofessor de língu a ing lesa 

Considerando-se a concepção sócio-histórica, é fundamental historicizar 

o papel do professor de língua inglesa, para que não se perca o fio condutor do 

desenvolvimento de sua prática pedagógica.  

Temos que considerar que, hoje, o processo de ensinar deve ser 

pautado na busca do eficiente, do significado, do criativo. Essas são as 

demandas que os professores têm que enfrentar na preparação dos seus 

alunos a interagirem com competência, segurança e criatividade, num mundo 

plugado pela internet, onde a linguagem é um instrumento possibilitador da 

inserção do indivíduo como cidadão do mundo.     

A fim de traçar o perfil do educador de ensino de línguas estrangeiras, 

particularmente o da língua inglesa, reporto-me à verificação feita por Mazza 

(1997), que destaca algumas visões de autores sobre o ensino/aprendizagem 

de uma língua estrangeira e o papel do professor  no contexto histórico.  
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Segundo a autora (1997, p. 88-104), Henry Sweet acreditava que todo 

estudo de uma língua deveria ser baseado na fonética, pois ela oferecia um 

sistema mais confiável da significação sonora do que a ortografia tradicional. 

Ele defendia o “princípio de associação”, ou seja, que somente textos conexos, 

contextualizados e coerentes levariam os alunos a fazerem associações 

corretas. Então, o professor não só deveria selecionar matérias que tivessem 

esses textos, como também deveria estudá-los com os alunos, apontando 

novos itens gramaticais lexicais apenas quando a necessidade de ensiná-los 

se fizesse sentir. O “sistema de gradação” era presente nos trabalhos de 

Sweet. O professor, nessa visão, deveria começar do mais fácil para o mais 

difícil, trabalhando primeiro com os textos descritivos, passando aos narrativos 

e, finalmente, aos diálogos. Para ele, o material deveria ser o mais interessante 

possível para o aluno. O interesse era a base do sucesso de um método sério. 

Assim, Sweet acreditava em um currículo excessivamente lingüístico, 

em que ”o professor deveria ser o modelo (devidamente treinado 

foneticamente), perfeccionista , detentor do saber, condutor do conhecimento)”. 

Para Jesperson, a língua deveria ser tratada como algo vivo; e o método 

para ensiná-la deveria ser tão elástico e adaptável quanto a vida. Assim, 

caberia ao professor desenvolver as seguintes faculdades de seus alunos: 

• de observação (correta e independentemente); 

• de classificação (classificar os diferentes pontos de vista, o que 

tem sido observado); 

• de dedução (deduzir regras gerais do material coletado por meio 

de observação); 
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• de conclusão (concluir e aplicar as conclusões a outros casos); e 

• de leitura crítica e reflexiva. 

 Sendo esse o pensamento de Jesperson (MAZZA, 1997), o papel do 

professor não estaria reduzido em fazer com que os alunos fossem meros 

repetidores de palavras ou de livros, e sim o de despertar seu interesse. O 

conhecimento do professor seria a chave para muitos tesouros, que ele abriria 

para seus alunos, mostrando interesse pela cultura da língua a ser ensinada. 

Para ele: 

 

o papel do professor seria motivador da aprendizagem, sempre 
levando os alunos ao interesse pela língua estrangeira.Ele 
deveria ser também um modelo ideal, sem abandonar seu 
espírito crítico da realidade social,mostrando sempre ao aluno 
a utilidade e a importância da aprendizagem de uma LE 
(MAZZA, 1997, p. 91). 

 

Em 1917, Palmer (apud MAZZA, 1997) afirmava, também, que ”a 

formação de hábito” é um dos mais importantes princípios para o 

ensino/aprendizagem de uma língua, adicionando, ainda, a precisão, o 

interesse, que podemos chamar de motivação. Dentro desse princípio de 

Palmer, o professor deveria fazer com que seus alunos percebessem e 

mantivessem a noção de progresso e aprendizagem de uma língua, pois só 

assim teriam chance de sucesso e que o professor deveria cultivar um bom 

relacionamento com seus alunos, propondo sempre jogos de atividades 

variados em sala de aula. Ainda para Palmer, o professor era visto como 

motivador e conscientizador, cabendo-lhe fazer com que os alunos 

entendessem o processo de aprendizagem pelo qual estava passando. 
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Vejamos, ainda, o que dizem os teóricos Fries e Lado, nos anos de 40 e 

50, sobre o papel do professor. Fries baseava-se na análise contrastiva da 

língua materna com a língua estrangeira no ensino de língua. Tal análise 

restringia-se ao âmbito da lingüística. O professor era visto como mero 

aplicador e executor de um material já pronto. Ele deveria ter no falante nativo 

um padrão a ser seguido. Além de mero executor e aplicador de um método, o 

professor deveria ser um modelo, apesar de não fazer a descrição lingüística, 

já que havia uma crença de que ele não entendia de descrição lingüística. 

Então, isso seria tarefa da lingüística, cabendo ao professor conhecê-la para 

poder ensiná-la  a seus alunos. 

Na análise contrastiva para o ensino de LE, a preparação de materiais 

pedagógicos e experimentais deveria se fundamentar na comparação 

sistemática da língua e da cultura do aluno. Com base nessa análise, o 

professor, bem treinado lingüisticamente, poderia prever e descrever modelos 

que levassem ou não a dificuldades na aprendizagem. Esses conhecimentos 

seriam aplicados para avaliar o material a ser adotado, preparar novos 

materiais, diagnosticar precisamente as dificuldade de seus alunos, assim 

como verificar se o livro apresentava a língua e a cultura padrão a serem 

estudadas. Na verdade, o professor é aquele que não só conhecia a descrição 

da língua, como também preparava o material a ser usado em sala de aula. 

Nesta pesquisa, ter uma visão sobre o papel do professor no processo 

ensino/aprendizagem, mediante esses teóricos, é necessário para que se 

possa identificar a abordagem, o método ou técnicas presentes nas práticas 

pedagógicas dos professores de inglês.  
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Continuando a descrição, a autora relata que, a partir da década de 70, 

com a expansão do inglês como língua franca da ciência e da tecnologia, esse 

idioma passou a ser a língua de transação comercial. Com isso, o inglês 

passou a ser direcionado para campos mais específicos, como a ciência, a 

engenharia,a medicina, a agricultura. Então, profissionais mais especializados 

começaram a ser exigidos, para atender aos interesses dos alunos. Esse 

direcionamento levou ao desenvolvimento do ESP – “English for Epecific 

Purpose” (Inglês para fins específicos). 

Nessa época, teve início o movimento da abordagem comunicativa. 

Veremos, a seguir, como alguns teóricos abordavam o papel do professor. 

Sendo Widdowson (1978) o grande expoente dessa abordagem, ele 

desenvolveu a idéia da distinção entre usage (emprego) e use (uso) da língua. 

O usage dependeria do conhecimento das regras gramaticais, ou seja, da 

habilidade de compor frases corretas; já o use seria entender que essas frases, 

ou parte delas, seriam usadas com o propósito de comunicação normal. Dentro 

dessa visão, o professor deverá preocupar-se com os dois conhecimentos. O 

ensino do usage não garante o conhecimento do use, porém o conhecimento 

do use garante a aprendizagem do usage. 

De tudo isso, o professor deveria selecionar materiais que 

apresentassem textos com combinações de “atos ilocucionários”, isto é, que 

criem situações concretas de fala aceitável na comunicação. Então, o professor 

deveria ajudar os alunos a levantarem “atos ilocucionários” que eles próprios 

aceitassem como apropriados (previsões, descrições, explicações, etc) e 

conscientizar os alunos a respeito de certas convenções comunicativas, 



 

 

31 

 
 

adquiridas como um processo natural e necessário. Widdowson (1978) coloca 

o professor como motivador, facilitador da aprendizagem e como aquele que 

vai  conscientizar os alunos de suas próprias experiências, para a natureza da 

linguagem, como  também do uso comunicativo. 

Já na década de 80, Mazza (1997) cita Prabhu por apresentar uma forte 

interpretação da abordagem comunicativa, dentre outras coisas, que os alunos 

deveriam seguir um programa comunicativo. Nesse programa, realizado no sul 

da Índia, o curso seria organizado a partir de uma série de atividades 

comunicativas, as quais passariam por um sistema de gradação, de acordo 

com as necessidades dos alunos. Novamente, aqui, o professor deveria utilizar 

uma linguagem que proporcionasse um input compreensível e necessário para 

os alunos realizarem tais atividades.  

Finalmente, a autora chega à década de 90 e traz os pensamentos de 

Richards sobre o papel do professor. Ele diz que, no ensino de uma segunda 

língua, os programas voltados para a educação do professor pressupõem o 

conhecimento lingüístico e a teoria de aprendizagem da língua, assim como um 

componente prático, baseado na metodologia do ensino da língua. 

Para que haja uma preparação permanente do professor de línguas, é 

necessário haver uma teoria efetiva, que busque formar a base para os 

princípios e conteúdos da formação do professor e que, portanto, apresente as 

seguintes características: 

a) descrever efetivamente o processo ensino de línguas; 
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b) desenvolver uma teoria da natureza do ensino efetivo de 

línguas; 

c) desenvolver princípios para a preparação de professor de 

língua. 

    Se esse programa fosse cumprido à risca, o professor seria um 

profissional preparado, criando expectativas entre os alunos para aprenderem 

uma língua, que orienta as noções, monitora o processo de aprendizagem, 

consegue uma interação positiva com os alunos, incentivando-os, 

principalmente, a exercerem um papel de pesquisador. Em outras palavras, 

temos um professor ativo e efetivo, que tem o papel fundamental de monitorar 

as atividades por ele propostas, deixando de ser mero instrutor do 

conhecimento para ser o facilitador da aprendizagem. 

Em seu desfecho, Mazza diz que o papel do professor, como 

pesquisador, continua até os nossos dias, e que: 

O professor de hoje é um profissional participativo, observador 
de sua própria prática e da prática dos seus colegas. Ele não é 
mais o detentor do saber, que treina seus alunos. Ele assume 
uma nova postura, desce do pedestal. Sai do centro da 
atividade pedagógica, torna-se o facilitador da aprendizagem e, 
em sala de aula sua função será de dar significação ao 
processo pedagógico (MAZZA, 1997, p. 104). 

 

A visão de Mazza será considerada nesta pesquisa como um ponto que 

norteará minha análise no tocante à concepção da prática do professor, pois as 

ações dos professores são reveladores do seu fazer pedagógico.  
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 Apóio-me no pensamento da professora Celani, quando considera o 

perfil do professor de línguas estrangeiras  

um graduado com habilidades para manusear o conhecimento 
de maneiras definidas, através de uma prática reflexiva, 
construída ao longo de um processo, com base em uma visão 
sociointeracional crítica da linguagem e da aprendizagem; um 
profissional envolvido em um processo aberto de 
desenvolvimento contínuo, inserido na prática, e não derivado 
de um método ou de um modelo teórico (CELANI, 2001, p. 
35).  

 

No que se refere ao educador, uma vez que se toma como pressuposto 

que todo professor é, ao mesmo tempo, educador, seu interesse deveria estar 

centrado no conhecimento específico de sua área de especialização, mas esse 

conhecimento deve ser colocado à disposição da sociedade mais ampla, pois 

educar não é apenas um ato de conhecimento; é um ato político. 

Celani (2001, p. 32) questiona mais adiante: E qual é o perfil do 

profissional que queremos, de que o país precisa? E responde: 

Não é por certo o “robô orgânico” (mero reprodutor), “operado 
por um gerente” (seu coordenador? as normas impostas pelo 
MEC, pelas Secretarias de Educação, pela escola? as 
editoras?) “por meio de um controle remoto” (técnicas e 
receitas prontas,fórmulas, materiais didáticos à prova de 
professor?), mas “um ser humano independente”, com sólida 
base na sua disciplina (a língua que ensina), com “estilo 
característico de pensar” (visão de ensino como 
desenvolvimento de um processo reflexivo, contínuo, 
comprometido com a realidade do mundo e não mera 
transmissão de conhecimento). 

 

Acrescenta ainda que, se o profissional de ensino que se quer deve ser 

antes de tudo um educador, isso significa que, a partir da capacitação na área 

de especialização, no nosso caso a língua estrangeira, o professor precisa ter 
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um compromisso com seu aluno, com a sociedade e consigo mesmo. Além de 

educar-se sobre as culturas da língua que ensina, é necessário educar-se 

sobre o mundo e a cultura dos adolescentes, assim como trazer a cultura da 

mídia e da tecnologia para a sala de aula, o que é particularmente relevante no 

ensino de língua estrangeira. O professor não pode entender o objeto de sua 

disciplina como algo auto-suficiente, sem fazer ligações com outros objetos 

estudados em outras disciplinas, a chamada transversalidade (MORIN, 1999, 

apud CELANI, 2001), mas deve estar em um processo de educação 

permanente, de produção de conhecimento centrado na sala de aula, em 

constante interação entre teoria e prática; um processo aberto de 

desenvolvimento que lhe proporcione uma postura transdisciplinar. Em suma, 

um profissional reflexivo e crítico, que tem como objetivo formar o cidadão. 

Porém, ressalta Celani (2001, p. 36), a prática reflexiva não basta. É 

necessário que seja incluída 

(....) a responsabilidade com a cidadania. Isso significa que o 
professor deve ter a atitude reflexiva inserida em sua 
identidade profissional, e o senso de responsabilidade com a 
cidadania como mola propulsora para uma atuação em rede, 
na escola e na comunidade educacional. Isso fará com que se 
sinta membro de uma profissão e responsável por ela.  

 

Como último elemento para reflexão, Celani busca respaldo em Platão 

ao afirmar que a condição indispensável a todo ensino é o eros, a um só tempo 

desejo, prazer e amor. Freire (1982) corrobora essa visão quando afirma que 

não há educação sem amor; quem não é capaz de amar os seres inacabados 

não é capaz de educar. Em suma, toca-se num ponto em que poucos 

educadores têm coragem de afirmar, mas que está implícito no ato de educar, 
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e que é o único ponto que pode fazer, realmente, diferença na vida dos nossos 

alunos. 

A autora se questiona uma última vez:  

Utopia? sonho? Talvez. Mas se utopia significar um 
comprometimento histórico-crítico, que ao mesmo tempo vê 
esperança como essencial para o diálogo verdadeiro que leva 
à transformação, pode ser uma posição utópica, no significado 
que lhe atribui (GIROUX, 1998, p.173, in: LEFFA, 2001, p. 
37) de possibilidades ainda não realizadas. É o sonho 
acordado, não do que foi, mas “daquilo que ainda não é” e que 
pode ser trazido para a vida e para o mundo pela fantasia 
(BLOCH, citado por GIROUX, In: LEFFA,  2001, p. 37). 

 

Mediante essa retrospectiva do perfil do professor, percebo diferentes 

atribuições dadas ao seu papel na docência, ora um mero instrutor, um 

retransmissor e, ou, um facilitador, mediador e equilibrador de situações de 

aprendizagem. 

Hoje, a tarefa do professor aponta, ainda, para um caminho de falar, 

confrontar, refletir e agir criticamente, através de suas experiências concretas, 

com relação a todos os elementos que envolvam sua prática, os esquemas de 

aula e, também, questões políticas e ideológicas. A participação crítica deve 

incluir a responsabilidade como cidadania, devendo essa ser inserida em sua 

identidade profissional. Quando se fala de responsabilidade, tem-se em vista a 

responsabilidade pelas tomadas de decisões que afetam a vida de outras 

pessoas, na escola e na comunidade educacional, que dependem dessas 

escolhas e reflexões. Esse compromisso permite que ele se sinta membro de 

uma profissão e responsável por ela (CELANI, 2001). 
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Diante do que já foi dito, para que o professor de LE exerça seu papel na 

sociedade, é preciso superar essa visão pessimista que permeia os discursos 

em relação ao ensino de inglês, principalmente nas escolas públicas, como, por 

exemplo, o de que a escola pública não tem competência para ensinar LE, e 

esse ensino não é visto como elemento importante na formação do aluno, 

quando prioriza o ensino de regras gramaticais. Mediante o posicionamento do 

professor sobre esse pessimismo, este pode assumir uma posição de 

conformismo, de incapacidade, achando que esses mitos – ou metaforicamente 

falando, “poluições” – permaneçam nas “águas da educação”, ou então, que 

ele busque novas estratégias para oferecer um ensino de qualidade. 

Mudança, renovação são palavras impulsionadoras de uma prática 

pedagógica que devem permear o discurso e a prática de um professor que 

quer assumir um papel de construtor da aprendizagem. Para Sacristán (1991, 

apud, ENRICONE, 2001), a mudança se refere ao conjunto de alterações 

possíveis de se processar no espaço educacional, ou seja, transformações de 

idéias e de práticas educacionais. 

Diante disso, este trabalho pretende refletir sobre os princípios teórico- 

metodológicos que norteiam as práticas pedagógicas dos professores de 

inglês. 

Tomando como referência a visão do cidadão e o profissional do futuro, 

Anne Moor (s.d) explica que ele precisa saber pensar estrategicamente o que 

significa ter capacidade de analisar criticamente a situação e seu papel na 

sociedade. Ele, também, deve buscar um desenvolvimento intelectual contínuo 

em qualquer área do conhecimento, pois os estudos científicos avançam com 
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muita rapidez e os profissionais precisam estar atentos para as novidades, 

senão serão riscados da sociedade. Adicionando a isso, ele ainda deve 

gerenciar seu próprio tempo e espaço na busca de autonomia e a capacidade 

de se adaptar a contextos específicos, como, também, discutir, com bases 

positivas, problemas em grupo e saber viver e trabalhar em grupo.  

 

1.1.2 – Formação continuada do p rofessor 

Outro fator a ser levantado na prática pedagógica do professor em 

relação ao ensino de LI, que incorre em graves problemas na ação docente, é 

a falta de capacitação pedagógica. Muitas são as críticas que o professor e as 

instituições de ensino têm enfrentado, em decorrência da má qualidade do 

processo pedagógico. Fala-se muito sobre capacitação dos docentes, mas os 

instrumentos viabilizadores partem sempre de situações fora da escola, do 

Ministério da Educação, das Secretarias Estaduais e Municipais, enfim, dos 

órgãos de controle. 

No tocante às capacitações sobre os parâmetros curriculares nacionais 

de língua estrangeira, os professores da rede pública foram convidados a 

participarem desses encontros (além de poucos e somente para o ensino 

fundamental), restringiindo-se a ouvir sobre a nova proposta. Cada escola 

mandou um professor, que será multiplicador na sua escola de referência. Os 

encontros são muitos poucos o que dificulta a apreensão desses referenciais 

teóricos que norteiam os PCNs-LE, como, por exemplo, as teorias de 

aprendizagem de VYGOTSKY e a teoria de gêneros de M. BAKTIN. Desse 
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modo, não há possibilidade de muito envolvimento dos professores, não são 

“ouvidas” as dificuldades que eles enfrentam no dia-a-dia escolar. Berhens 

(1997, p. 134) reflete sobre isso: 

Nesta perspectiva de capacitação docente, a “dos pacotes”, as 
propostas são autoritárias e, quando muito, propõem 
discussões  sobre eles e não com eles.... Ao chegar de volta à 
escola, o professor recebeu “este pacote” sente dificuldade em 
transpor o modelo, pois este não se encaixa na realidade 
circundante da escola. 

 

Em Petrolina, estudos anteriores sobre os PCNs-LE, segundo 

levantamento de dados feito pelos os alunos do 8° Período de Prática de 

Ensino de Inglês (SOUZA, 2003) com professores de inglês da rede pública 

estadual, graduados pela FFPP, apontam que 60% deles conhecem o assunto 

em parte; 20% conhecem pouco; 10% nunca leram; e os outros 10% conhecem 

os assuntos integralmente.  

Constatou-se que os professores que conhecem os PCNs, ou melhor, 

que os leram algumas vezes, não os utilizam como referencial norteador de 

suas práticas em sala. 

Esses dados corroboram o que já falei anteriormente: não é possível 

discutir, aprender e repensar as ações docentes dentro da proposta inovadora 

e desafiadora dos PCNs-LE, que trazem questão de ordem prática, em dois 

encontros. Como pode um professor assumir seu papel de transformador das 

condições de ensino/aprendizagem em sala, se ele não estiver preparado para 

tomar decisões mediadoras entre o aluno e o conhecimento no ensino de 

inglês? 
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Diante desse conhecimento limitado dos pressupostos apresentados no 

PCN-LE, os professores não se acham preparados suficientemente para 

aplicá-los em situações cotidianas, tornando-se duplamente frustrados. Antes 

das poucas capacitações, das quais professores participaram, já enfrentavam 

condições materiais de trabalho muito precárias, dificuldades no fazer 

pedagógico; depois desses encontros de capacitação sua frustração é maior, 

pois não se sentem confiantes para transformar sua prática e não encontram 

incentivo  dos seus pares para a implementação das propostas (BEHRENS, 

1996).  

A partir das colocações feitas, pude observar que o MEC, as secretarias 

de educação, enfrentam dificuldades na execução das capacitações 

necessárias para a viabilização de uma proposta que tem como princípios 

discutir sobre “uma prática reflexiva do ensinar e do aprender em sala de aula” 

(MOITA LOPES, 1999, p. 18), dando ao professor de línguas o papel de 

condutor na formação crítico-social do cidadão.  

Creio que em parcerias com Universidades, as Secretárias de Educação 

possam pôr em prática o programa com o objetivo de intervir de uma maneira 

efetiva no sistema educacional.  Várias instituições de ensino superior (sendo a 

maioria representada por seus respectivos colégios de aplicação) vêm 

promovendo pólos multiplicadores de implementação das PCNs para a 

formação continuada de professores. ( mudei  a ordem dos parágrafos com 

correções gramaticais) 

Sobre esse tema, quero alongar a reflexão, trazendo, ainda, um pouco 

dos argumentos de Marilda Aparecida Behrens (1996, p. 134). Ela diz que: “O 
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professor, nesta busca de informação continuada deve ser caracterizado por 

um novo papel que contemple os seguintes desafios”. Aqui ela faz referências 

ao que sugere Esteves (In: BEHRENS, 1996, p. 135) 

1-Uma ruptura com o “individualismo pedagógico”, ou seja, em 

que o trabalho e a reflexão em equipe se tornem necessários. 

 2-Uma análise cientifica da prática permitindo desenvolver, como 

uma formação de nível elevado, em estatuto profissional. 

3- Um “profissionalismo aberto”, isto é, um que o ato de ensino é 

 precedido de uma pesquisa de informação e de um diálogo entre    

 parceiros interessados. 

Esses desafios me levam a repensar sobre a formação dos professores, 

onde a origem do formador aparece como apoio técnico, partilhando suas 

experiências já percorridas na docência num processo reflexivo com os 

formandos, não como detentora do “saber”, mas nos saberes dos professores 

envolvidos. Tais saberes podem ser de caráter cientifico e didático.  

Ainda segundo Behrens (1996, p.136) 

A essência na formação continuada é a construção coletiva do 
saber e a discussão critica científica reflexiva do saber fazer... 

A perspectiva da formação contínua aponta para a busca do 
equilíbrio entre as necessidades educativas das pessoas 
(professores e alunos), do grupo e dos oxigênios do sistema. E 
neste caminho coletivo, enfatiza-se a  construção de saberes, e 
o saber fazer amplia-se no saber ser, compartilhando 
experiências, trocando dificuldades, reconhecendo falhas e 
valorizando os avanços e a mudança. 
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A busca de respostas às necessidades identificadas pelos professores 

nesse processo de autocapacitar-se deve ser prazerosa e não um fórum de 

agressões conflituosas e críticas destrutivas, cumprindo agendas de 

capacitações oficiais. 

Nessa perspectiva de atualizar-se face às mudanças vivenciadas no 

contexto geral, “a prática pedagógica torna-se um elemento-chave e a reflexão 

do professor, o instrumento relevante nesse processo” (BEHRENS, 1996, p.  

137). Como podemos perceber, as ações coletivas e contínuas abrem novos 

espaços, onde as atividades criativas, exigidas para um novo papel do 

professor, busquem solucionar os problemas de qualidade de ensino, como, 

também, permitam a qualificação do trabalho docente. 

Vejo, então, que a formação continuada está diretamente articulada com 

a prática pedagógica, subsidiando a competência profissional do professor. 

No contexto de uma prática emancipatória e reflexiva (FREIRE, 2000, p. 

42-43) “A prática docente crítica, implicante do pensar certo envolve o 

movimento dinâmico dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer”. 

Seguindo esse pensamento, reporto-me novamente a Behrens (1996., 232), 

quando ela diz: 

O caminho para a reestruturação da prática pedagógica 
começa pelo próprio professor reunido com seus pares, então 
essa prática passa a ser objeto de ação e reflexão continuada, 
crítica, decisiva e determinante na busca individual e coletiva 
de trabalho docente qualificado. 

 

Tendo como suporte essas reflexões, de forma continuada, que 

supostamente trazem uma prática crítica reflexiva, o professor de LI deverá 
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desenvolver suas atividades pedagógicas formando no aluno sua 

competência comunicativa.     

 

1.1.3 – Abordagem comunicativa – o ensino ideal na prática de língu a 
ing lesa nas escolas púb licas. 

Tomando a reflexão sobre o papel que o futuro professor de língua 

inglesa deve assumir mediante sua prática pedagógica, não é mais possível 

ignorar os pressupostos que fundamentam o ensino de língua inglesa na 

sociedade atual, vislumbrando uma real aprendizagem. 

Celani (1987, 1996, 1997, 2001), Almeida Filho (1998, 1999), Leffa 

(2001), Abrahão (1999), Paiva (1996) e Moita Lopes (1996) têm discutido o 

ensino da LI no Brasil quanto à política educacional, aos objetivos, ao currículo, 

na tentativa de provocar mudanças quanto ao papel atribuído à LI no contexto 

brasileiro. 

No momento de transformações que a sociedade está vivenciando, 

quando a valorização do conhecimento se faz presente na educação, cria-se 

um contexto favorável para a aprendizagem da LI – veículo importante para a 

divulgação do conhecimento (LEFFA, 1996), não só porque ela é importante 

nas transações cambiais, na ciência, na tecnologia, no turismo, na circulação 

de informações via internet, mas, também, porque o aprendizado de uma LE 

tem contribuído na formação educativa daquele que aprende. 

Nesse prisma, portanto, o ensino/aprendizagem da LI não pode mais ser 

centrado na gramática normativa e sim na comunicação, de acordo com os 
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PCNs-LE ensino médio, que trazem uma proposta que vai além dos objetivos 

práticos – entender, falar, ler e escrever em línguas estrangeiras, mas que  

propicie ao aprendiz a possibilidade de atingir um nível de 
competência lingüística capaz de permitir-lhe acesso à 
informação de vários tipos, ao mesmo tempo em que contribua 
para a sua formação geral enquanto cidadão (PCN-LE, 1999, 
p. 148 ). 

 

 Em face dessa citação, percebe-se que a proposta educativa no ensino 

de LE já oferece uma abordagem comunicativa, mas, na prática, denuncia o 

ensino gramatical fora de qualquer contexto. Ainda, retomando aos PCNs-LE, a 

citação abaixo deixa clara a sugestão de um trabalho que não se baseie 

exclusivamente no domínio do sistema formal da língua: “...deixa de ter sentido 

o ensino de línguas que objetiva apenas o conhecimento metalingüístico e o 

domínio consciente de regras gramaticais que permitem, quando muito, 

alcançar resultados  nos exames escritos...” (PCN-ENSINO MÉDIO, 1999, p. 

148), e que se justifique no desenvolvimento das habilidades que integram a 

competência comunicativa: “Na perspectiva atual, há uma modalidade de curso 

que tem o principio geral de levar o aluno a comunicar-se de maneira 

adequada em diferentes situações da vida cotidiana” (PCN-ENSINO MÉDIO, 

1999, p. 148 ). 

Sob essa perspectiva, o ensino de LE no ensino médio tem em vista 

capacitar o aluno a se comunicar em lugar de reprodução das regras 

gramaticais. Sendo assim, não há dúvidas de que a abordagem comunicativa é 

a teoria que melhor atende a uma das características naturais da comunicação, 

qual seja, a de estabelecer relações sociais (CANALE, 1995). 
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Considerando as reflexões descritas em relação ao processo 

ensino/aprendizagem de LE numa abordagem comunicativa, apresento 

algumas considerações de Almeida Filho (1998) e de Neves (1996), que 

definem o conceito de competência comunicativa, e Alarcão (1998), que traz 

uma reflexão sobre a competência pedagógico-comunicativa, necessária ao 

professor. 

Segundo Almeida Filho (1998), o ensino comunicativo é aquele que 

organiza as experiências de aprender em termos de atividades relevantes, de 

interesse e/ou necessidade do aluno, para que ele se capacite a usar a língua 

estrangeira – alvo para realizar ações de verdade na interação com outros 

falantes, usuários dessa língua. Os materiais comunicativos incentivam o aluno 

a expressar aquilo que ele deseja ou precisa. As técnicas são interativas com 

trabalhos em dupla ou em pequenos grupos. 

Dentro dessa proposta de ensino, o professor, para trabalhar nessa 

abordagem, precisa proporcionar experiências de aprender com conteúdos de 

significação e relevância para a prática e uso da língua, utilizando termos e 

conflitos do universo do aluno na forma de problematização e ação dialógica. 

Devido a isso, o professor terá menos domínio nas atividades de aula e passa 

a palavra para os alunos, que têm coisas a perguntar, a dizer, a opinar e a 

questionar. Ele deve avaliar o que o aluno pode desempenhar em atividades e 

tarefas comunicativas mais do que aferir conhecimento gramatical não aplicado 

sobre a língua-alvo (ALMEIDA FILHO). 

Para sintetizar o conceito de professor comunicativo, trago novamente o 

pensamento de Almeida Filho, que diz: 



 

 

45 

 
 

Ser comunicativo no ensino de LE é ter uma postura 
profissional coerente com o conjunto de pressupostos dita 
comunicativos com o curso. Ser comunicativo é diferente de 
estar comunicativo temporariamente para realizar uma 
atividade com os alunos. Ser comunicativo não é 
necessariamente ser extrovertido ou simpático (1998, p. 50).  

 

 Segundo esse autor, o ensino comunicativo, que hoje domina o 

panorama do ensino de línguas, traz o desenvolvimento do conceito de 

abordagem comunicativa, como também a competência lingüístico-pedagógica. 

 Para ser breve neste tópico, encontro em Neves (1998 p. 72), de forma 

resumida, o desenvolver do conceito de competência comunicativa, referência 

importante para a análise do meu objeto de estudo. 

 Os conceitos de competência (o conhecimento gramatical que o nativo 

possui) e performance (sua manifestação externa), desenvolvidos por 

Chomsky, ganharam a contribuição do antropólogo Del Hymes (in: SAVIGNON, 

1983, p.12)  que considerou a conceituação de Chomsky meio abstrata.  

Hymes (in: SAVIGNON, 1983) focalizou seu modelo na comunicação 

(falante e ouvinte), em interação, incluindo em um só termo – competência 

comunicativa – também a performance ou uso da língua. 

Para Del Hymes (in: SAVIGNON, 1983, p.14), a pessoa é considerada 

comunicativamente competente se ela é capaz de usar os seguintes 

parâmetros: 

Integração de sistemas de competência gramatical (o que é 
formalmente possível); psicolingüística (o que é possível em 
termos do processamento da informação humana), 
sociocultural (o significado social ou valor dado a fala) e 
probabilístico (o que realmente ocorre).  
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A competência comunicativa desenvolvida por Canale e Swain (1980), 

no Canadá, propôs um modelo que integrasse as quatro habilidades – ouvir, 

falar, ler e escrever – com quatro componentes da maior importância: 

1) Competência gramatical ou lingüística, entendida como capacidade 

de produzir e interpretar enunciados elaborados de acordo com as regras 

formais da língua: 

2) Competência sociolingüística, considerada o papel dos falantes no 

contexto da situação e sua opção de registro e escolhas; 

3) Competência discursiva, considerada a questão da coesão e da 

coerência relevantes ao contexto;  

4) Competência estratégica, considerada que não há falantes e 

ouvintes ideais, sendo necessário, portanto, que se façam uso de estratégias 

de comunicação verbais ou não-verbais para se compensar as quebras na 

comunicação. 

 A competência comunicativa é a interação desses componentes e não a 

soma dos mesmos. Concordo com Alarcão (1998, p. 22), quando diz: 

 A competência comunicativa permite ao sujeito que observa, 
pensa, fala e age, agir pela fala (e não só pela fala), em 
sintonia com o pensamento e, na imprevisibilidade de cada 
nova situação, numa realização das potencialidades 
semânticas que sua língua lhe oferece e o elemento de 
interação, negociar o sentido dos mensageiros enunciados e 
implícitas. 

Ela pergunta: “Por que não dizer o mesmo da competência profissional 

do professor?”, tendo em vista que é o professor quem pensa, fala, age e se 
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depara com situações imprevisíveis, inusitadas, que desafiam o profissional a 

agir adequadamente, mobilizando todos os recursos que compõem seu saber 

fazer pedagógico. Nesse mesmo pensamento, a mesma autora assim se 

refere:  

 É na criatividade e na originalidade de suas decisões que se 
manifestam sua competência pedagógico-comunicativo e suas 
atitudes educacionais. É na capacidade transacional, 
comunicativa, que se desfaz a distância entre as situações 
pedagógicos e a realidade de ensino/aprendizagem 
(ALARCÃO, 1998, p. 23).  

 

Portanto, cabe ao professor permitir que suas ações proporcionem a 

construção de novos conhecimentos no contexto de sala de aula e que seu 

papel seja de mediador, e não mais de um mero monopolizador do saber e 

transmissor do conhecimento.  

Sob essa perspectiva, o papel do professor de línguas é o de um 

mediador entre o aluno e a língua estrangeira, procurando desenvolver no 

aluno todos os componentes da competência comunicativa. Para executar essa 

tarefa, ele deverá ser portador de uma competência comunicativa que engloba 

a lingüística, sociolingüística, discursiva e estratégica. Como educador, há de 

se exigir domínio de outras áreas epistemológicas, como as ciências da 

linguagem, da sociedade e da educação, que ajudem a informar as decisões 

que ocorrem em contextos instáveis e complexos. 

Acredito que, além de motivar um processo de reflexão critica sobre 

seu saber fazer pedagógico em LE, os PCNs-LE trazem desafios aos 

professores de natureza prática, favorecendo incentivos de mediação, que 

visem às melhorias nos processos de ensino/aprendizagem. 
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Nesse sentido, vejamos o que diz Santos (2001, p. 40): “Partindo do 

pressuposto de que a possibilidade desses objetivos se tornem realizáveis no 

contexto de escola pública brasileira, depende da capacidade que tenham de 

subjazer a pratica pedagógica do professor de LE...”. 

Leffa (2000, p. 341) traz também reflexões sobre o tema, quando diz: 

A grande vantagem da LDB em relação ao ensino de LE, é que 
ela tem mais aspectos positivos que negativos, fazendo com 
que a maior preocupação do professor esteja, não em modificar 
a lei mas em fazer com que ela seja implementada e cumprida. 

O problema maior da LDB pode ser a falta de condições para 
que  ela seja efetivamente implementada... 

    

Implementar uma abordagem comunicativa, visando à competência 

comunicativa, não é tarefa fácil nem rápida, mas, também, não é impossível. 

Cabe a nós, professores formadores, revermos e mudarmos os princípios que 

norteiam a nossa prática de ensino, ora centrada em modelos reprodutores de 

conhecimentos, de professor/a formador/a como detentor/a de saberes a serem 

transmitidos. Uma abordagem por competência na formação de professores só 

será possível se afetar diretamente o/a professor/a formador/a. 

 Parafraseando os pensamentos de Leffa (1999) e de Santos (2001), 

vejo que as sugestões da LDB são positivas e sugerem às instituições de 

ensino superior e, de modo particular, aos cursos de Letras, que revejam seus 

currículos e, posteriormente, sua implementação. Quanto aos professores, está 

nas mãos deles a decisão de implantar as diretrizes. Não há transformação 

num processo pedagógico sem o engajamento do professor, pois, somos 

agentes ativos, por nossas convicções, experiências, identidade. Por isso, 
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torna-se necessário, para implementar e fazer cumprir a lei, que juntos – 

instituição e professores – concebam o ensino com qualidade e que atenda aos 

anseios dos sujeitos históricos, que precisam ser respeitados no processo. 

(BEHRENS, 1996). 

Dentro da perspectiva Vygostiana, as práticas pedagógicas realizadas 

em sala de aula devem ser ações mediadoras, de maneira a ampliar e desafiar 

a construção de conhecimento. 

 

1.2 – Abordagens de ensino-aprend izagem de Língua Estrangeira (LE) – 
do b ehaviorismo ao sociointeracionismo.( todo este texto até 1.2.1 
foi mudado a ordem de apresentação  sugerida por vicentina. Falei 
da visão sociointeracionista antes e depo is volto para as 
abordagens anteriores a esta visão)   

Ao trabalhar com o ensino de inglês, ou de qualquer outra língua 

estrangeira, o professor deve ter um embasamento nas teorias de 

linguagem, de ensino-aprendizagem e nas abordagens para o ensino da LE.  

Brown, citado por Paiva (1996), diz que o professor não precisa ser um 

lingüista, mas, ele não pode ensinar uma parte específica de uma língua 

sem saber como essa se encaixa no todo. Tal necessidade faz com que eu 

inicie a discussão das questões teóricas partindo das concepções de 

linguagem, que muito influenciaram as diversas abordagens do ensino de 

LE, as quais podem ser detectadas no trabalho do professor, na 

metodologia que adota, no material que utiliza, na escolha das tarefas e, até 

mesmo, na postura que assume perante o aluno. 
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Quando se trata do ensino de LE vem à tona, logo de início, a questão 

do melhor método, das melhores técnicas e dos mais eficientes recursos de 

ensino. Antes de expor as abordagens de ensino de LE, convém mencionar, 

dentre outras, as definições sobre método e abordagem. Para Mackey, citado 

por Totis (1991), o método é o resultado de um processo de seleção, gradação, 

apresentação e prática de uma experiência idiomática a ser oferecida ao aluno. 

Um método é, “portando, um conjunto de procedimentos de ensino e 

aprendizados com um determinado currículo e, ao mesmo tempo, direcionados 

por uma abordagem ou modelo teórico” (TOTIS, 1991, p.24).  

Já o termo abordagem (“approach”, em inglês) é definido por Almeida 

Filho (1993, p.12-13), como:  

Uma filosofia de trabalho, um conjunto de pressupostos 
explicitados, princípios estabilizados ou mesmo crenças 
intuitivas quanto a natureza da linguagem humana, de uma 
língua estrangeira em particular; de aprender e ensinar línguas, 
da sala de aula de línguas e de papéis de aluno e de professor 
de uma outra língua. 

  

Procurando entender as concepções e os procedimentos que 

fundamentam a ação docente, apresento uma síntese das abordagens e dos 

métodos que mais influenciaram o ensino da LE.  Apoiei-me no estudo de 

Vales Borges (2003) sobre o esteio teórico nos PCNs-LE – Ensino 

Fundamental, cujas abordagens de ensino/aprendizagem de línguas 

interessam a esta pesquisa.   

As concepções teóricas que têm orientado os processos de ensinar e de  

aprender LE são influenciados pelas teorias lingüísticas específicas e pela 

psicologia da aprendizagem (PCN-LE, 1998, p. 55). As teorias behaviorista, 
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cognitivista e sócio-interacional foram as principais visões que influenciaram as 

percepções modernas de aprendizagem de LE, conforme apresenta-se na 

Figura 1.  

FIGURA 1 

CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE ORIENTAM OS PROCESSOS DE ENSINAR E 
APRENDER LÊs*  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

( Vale Borges), 2003.  

 

Na concepção behaviorista, a aprendizagem de LE é compreendida 

como 

um processo de adquirir novos hábitos lingüísticos no uso da língua estrangeira 
feito por meio da automatização desses novos hábitos, usando uma rotina que 
envolveria ESTíMULO, exposição do aluno ao item lexical, à estrutura sintática  (...); 
RESPOSTA do aluno (PCN, 1998, p. 56). 

 

Conforme explicam William & Burden, citados por Vale Borges (2003), a 

escola positivista da Psicologia Tradicional, em que temos o behaviorismo 

PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM 

CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

BEHAVIORISTA 
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adquir ir hábitos por 
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mesmos; 
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resposta-reforço. 

COGNITIVISTA 

* na aprendizagem 
util izam-se os 
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cognitivas. 

SOCIOINTERACIONISTA 

* a aprendizagem é de 
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* os processos cognitivos 
são gerados na interação 

entre pares. 
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moderno (aplicado mais às questões educativas), influenciou diretamente o 

método áudio-lingual de ensino de língua. Esse método, que teve Skinner 

como seu principal estudioso, por volta dos anos 50, vê a linguagem como um 

comportamento a ser ensinado, em que ocorre o processo de estímulo-

resposta e reforço, salientado por Skinner. Esse e outros métodos receberam, 

também, influências do estruturalismo, movimento que surgiu na Lingüística 

Geral (Veja Figura 2). Pode-se dizer que o estruturalismo exerceu influências 

no ensino de línguas, desde 1940, e que as propostas metodológicas sugerem 

o uso dos “drills, memorização, imitação e prática de estruturas de frases, 

enquanto unidades separadas e sem relação” (FOWLER, citado por VALE 

BORGES, 2003, p. 42). A gramática é vista como um produto da análise e 

descrição do lingüista.  

Autores, como Savignon (1983) e Richards & Rodgers (1986), 

denominam de abordagem tradicional todo o entendimento de linguagem 

construído a partir da visão de “linguagem enquanto estrutura”, fruto da 

influência dos entendimentos derivados da escola estruturalista. Observam-

se influências dessa abordagem tradicional no enfoque cognitivo e nos 

Métodos Gramática/Tradução, da Reforma, Direto e Audiolingual. (NEVES, 

1996; FERREIRA, 1997). Assim: 

�
O Método Gramática/Tradução enfatiza o ensino da gramática 

de forma dedutiva, por meio de explicações de regras, feitas na 

língua do aprendiz. Ressalta a correção gramatical e a 

ortográfica (maneira de escrever as palavras, segundo um 
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conjunto de usos e de regras definidas de modo normativo) 

(NEVES, 1996); 

�
O Método da Reforma fundamenta o ensino de LE na fonética 

e no princípio da associação, dentro de uma proposta de 

gradação, isto é, iniciava-se o ensino partindo do mais fácil 

para o mais complexo (FERREIRA, 1997); 

�
O Método Direto tem o foco no desenvolvimento da capacidade 

de pensar na língua alvo, estando, portanto, proibido o uso da 

língua materna. Acreditava-se que os alunos aprendiam a 

entender uma língua, ouvindo-a intensamente e a falar, 

associando fala com ação correspondente. A gramática é 

ensinada indutivamente, com as estruturas saídas do texto em 

estudo (NEVES, 1997); 

�
O Método Audiolingual tem na fala seu principal meio de 

expressão e é influenciado pelo behaviorismo, quando entende 

a linguagem e a aprendizagem como comportamento verbal e 

seqüencial: estímulo-resposta e reforço (WILLIAMS & 

BURDEN, 1997, citado por VALE BORGES, 2003). 



 

 

54 

 
 

FIGURA 2* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

* Interpretação de Vale Borges (2003), adaptada por Souza (2004). 

 

A concepção cognitivista acredita que na aprendizagem os alunos 

utilizam os conhecimentos já armazenados em suas estruturas cognitivas, onde 

os erros fazem parte do processo de aprendizagem, pois são considerados 

hipóteses elaboradas pelo aluno. 

Dentro da Psicologia Cognitiva, Vale Borges (2003) apresenta uma 

divisão entre os estudiosos que se denominam Teóricos da Informação e os 

que fazem parte do Movimento Construtivista. 

Dentro do movimento Construtivista, há um viés mais essencialmente 

cognitivo (Jean Piaget, Bruner e Ausubel) e outro um viés mais sócio-histórico 
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(Vygotsky e seus colaboradores, Luria e Leontiev). Essa abordagem cognitiva, 

dentro da visão de Piaget, influenciou, também, o ensino de línguas a partir dos 

anos oitenta, relacionando-se com a maneira pela qual a mente humana pensa 

e aprende, isto é, na natureza construtiva do processo de aprendizagem. Daí, 

decorre a denominação construtivismo, que se contrapõe à visão de 

aprendizagem como  sendo  o acúmulo de fatos ou desenvolvimento de 

habilidades. Nesse sentido, o aprendiz é visto como um participante ativo do 

processo de aprendizagem (ao contrário da abordagem behaviorista), usando 

estratégias mentais para resolver o sistema da língua a ser aprendido 

(WILLIAMS & BURDEN, 1997, apud VALE BORGES, 2003).  

Nessa direção, Krashen (apud CRYSTAL, 1997) desenvolveu um 

modelo que foi muito utilizado nos anos 80 e que atribuía ao professor um 

papel de fornecedor de inputs. Esse modelo chamava-se Modelo Monitor e 

apontava a distinção entre aquisição – que era algo espontâneo e natural – e 

aprendizagem – que era consciente e que ocorria em sala de aula. Krashen 

(apud CRYSTAL, 1997) resgata a noção de assimilação subconsciente, 

proposta pelo Método Direto, e aponta para o “período de silêncio”, que deve 

ocorrer no início da aprendizagem. A produção do aluno é mínima e a ênfase 

está na aquisição de uma gramática internalizada por meio de inputs 

significativos, fornecidos pelos professores. O respeito ao estágio do aluno é 

extremamente importante e cabe ao professor fornecer um feedback 

apropriado para que o aluno desenvolva um sistema lingüístico interno, 

conscientizando-o do processo de aprendizagem. Além disso, o professor deve 

selecionar o material didático de acordo com o desenvolvimento do aluno, num 

sistema de gradação – do mais fácil ao mais difícil –, fornecer estratégias de 
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aprendizagem para os alunos e ser motivador, pois, segundo Krashen (apud 

CRYSTAL, 1997), só haveria aquisição se o aluno estivesse afetivamente 

aberto.  

Ainda, seguindo uma linha de oposição ao behaviorismo, temos, além da 

abordagem cognitiva, a abordagem humanista (Erik Erikson, Carl Rogers) e o 

sócio-interacionismo  (Lev Vygotsky).  

A abordagem humanista, embora pouco tenha influenciado na 

psicologia educacional, de acordo com Williams & Burden, citados por Vale 

Borges (2003), valoriza a importância do mundo interno (sentimentos, 

emoções) do aprendiz, diferenciando-se da abordagem cognitiva por enfatizar 

o desenvolvimento total da pessoa e não focando apenas o desenvolvimento e 

aplicação de habilidades cognitivas. Mas, as duas abordagens se aproximam 

por estarem preocupadas com a busca individual de significado pelo aprendiz. 

A abordagem humanista contribuiu para o surgimento de métodos de ensino de 

língua como o Método Silencioso (Silent way), Sugestopedia (Suggestopaedia) 

e Aprendizagem Comunicativa (community language learning).Todos tinham 

em comum os seguintes aspectos: a) eram baseados mais na psicologia do 

que na lingüística; b) consideravam importantes os aspectos afetivos de 

aprendizagem e linguagem; c) consideravam o aluno como um todo e o 

envolviam no processo de aprendizagem; d) procuravam diminuir a 

ansiedade e aumentar a segurança dos alunos, usando de um ambiente 

favorável à aprendizagem. 

A concepção sociointeracionista, segundo Williams & Burden (apud 

VALE BORGES, 2003), é uma abordagem psicológica que proporciona uma 
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moldura que abrange as intravisões das perspectivas cognitiva e humanista. 

Na concepção dos sociointeracionistas, as crianças nascem num mundo social 

e a aprendizagem ocorre mediante a interação com outras pessoas. Podemos 

ver, então, no interacionismo social um suporte teórico na abordagem 

comunicativa, onde se afirma que aprendemos uma língua por meio do seu uso 

ao interagirmos com outras pessoas. 

A Figura 3 é uma tentativa de visualizar o que foi exposto, até o 

momento, sobre as influências das abordagens psicológicas no ensino de 

línguas. 

FIGURA 3 

As influências das abordagens construtivistas no 
no ensino de língu as interpretada por Vale Borges (2003). 
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A abordagem comunicativa de ensino de língua é a que mais tem 

recebido influências dessa abordagem psicológica de aprendizagem, conforme 

citam William & Burden citados por Vale Borges (2003): 

(...) podemos começar a ver no sociointeracionismo um suporte 
teórico muito necessário para a abordagem  comunicativa de 
ensino de língua, onde é mantido  que aprendemos uma língua 
usando  a linguagem para interagir significadamente com 
outras pessoas”. 

 

A abordagem comunicativa, surgida nos últimos anos da década de 

setenta e chegando ao ápice nos anos oitenta, propunha-se a fazer com que a 

competência comunicativa fosse a meta do ensino de línguas (PAULA, 2001). 

No entanto, essa abordagem foi desenvolvida mediante perspectivas diversas, 

gerando, na prática, uma certa confusão. 

Com o desenvolvimento muito rápido da Abordagem Comunicativa, sua 

prática foi compreendida de formas diferenciadas pelos professores. Segundo 

Thompson (1996, apud PAULA, 2001), muitos deles têm concepções errôneas 

do ensino comunicativo, como, por exemplo, a de que ensinar dentro de uma 

abordagem comunicativa significa não ensinar gramática, só ensinar produção 

oral, só trabalhar em dupla e desenvolver role-plays (dramatizações). Ao 

discutir essas questões, Silva (1999) aponta para a necessidade do 

conhecimento da gramática, especialmente para a aquisição de uma segunda 

língua, quando o conhecimento gramatical assume um peso muito grande na 

cultura de aprender do aluno. 

Outros autores, como Penycook, citado por Paula (2001), criticam o 

ensino comunicativo, por sua ênfase nas funções e na comunicação, em 
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detrimento da construção de significações em contextos reais de comunicação. 

Segundo o autor, ao enfatizar as funções e a comunicação, tende-se a reduzir 

a linguagem a um mero sistema físico de transmissão de mensagens ou de 

fazer coisas com as palavras. Nesse caso, o falante A apenas codifica 

informações na língua e transmite tais mensagens codificadas para o falante B, 

que, por sua vez, decodifica essas mensagens. A fim de superar tal concepção 

mecanicista de ‘comunicação’ entendida como ‘informação’, Penycook propõe 

uma ênfase crítico-reflexiva no processo de ensino-aprendizagem, em que 

professores e alunos deixem de ser considerados como seres passivos (ou 

como simples emissores e receptores), assumindo seu papel de verdadeiros 

interlocutores, construtores de um espaço real de comunicação, em que, em 

vez de apenas se transmitir dados pretensamente neutros e objetivos, se dê o 

complexo processo das significações. 

Apesar das várias interpretações em relação ao ensino comunicativo, o 

papel do professor permanece, conforme já apontado, como o de facilitador, 

motivador e conscientizador (LARSEN-FREEMAN, 1986; NUNAN, 1989, apud 

PAULA, 2001; MAZZA, 1997). “A ele cabe a função de selecionar materiais que 

apresentem textos com combinações que permitam uma unidade aceitável de 

comunicação” (MAZZA, 1997, p. 97). O professor deve ajudar os alunos a 

levantarem situações que eles próprios julguem apropriadas (previsões, 

descrições, etc.) e promover situações de interação. O professor assume o 

papel de co-comunicador (LARSEN-FREEMAN, citado por PAULA, 2001). 
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Dentro da perspectiva de Vygotsky (1993), as práticas pedagógicas 

realizadas em sala de aula devem ser ações mediadoras, de maneira a ampliar 

e desafiar a construção de conhecimento. 

A partir dos estudos realizados por ele, irei apresentar uma discussão 

sobre alguns elementos que constituem a base para entender de que maneira 

as ações pedagógicas do professor poderiam criar oportunidades para a 

construção conjunta de novos conhecimentos. 

 

1.2.1 – O Ensino/Aprend izagem da Língu a Ing lesa numa Visão 
Sociointeracion ista.( toda  este sub -tóp ico  abaixo foi acoplado 
num só item,como sugerido) 

A concepção que vai nortear a minha pesquisa é a sociointeracionista de 

ensino/aprendizagem, de Vygottsky, onde as ações pedagógicas do professor 

em sala de aula têm um papel importante. Se suas ações pedagógicas 

implicam práticas partilhadas por meio da interação entre um aluno e um 

participante de uma prática social, que é um parceiro mais competente, ele 

será um mediador ou um construtor de conhecimentos. Daí a importância do 

“outro” na Zona de Desenvolvimento Proximal, ou seja, a zona do conflito: 

conflito consigo mesmo, conflito com o outro, conflito com o meio, na busca 

constante do aprimoramento das funções psicológicas superiores. È nela que 

ocorre o processo de aprender, mediado pela linguagem e pela interação. 

Considerados esses aspectos, irei apresentar os conceitos de funções 

psicológicas superiores, interação e mediação, internalização, zona de 
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desenvolvimento proximal e motivação, que estão mais ligados a esta 

pesquisa.  

A forma de interrelacionar componentes com a finalidade de entender o 

comportamento mental do ser humano, em conjunto com a contraposição aos 

estudos da psicologia tradicional, levou Vygotsky (1930/1984) a elaborar uma 

teoria sócio-histórica, também conhecida como abordagem sóciointeracionista/ 

construtivista. O objetivo dessa teoria era “caracterizar os aspectos tipicamente 

humanos do comportamento e elaborar hipóteses de como essas 

características se formaram ao longo da história humana e de como se 

desenvolvem durante a vida de um indivíduo” (VYGOTSKY,In: M.Cole 

et.al.(orgs.)Livro de A formação social da mente>Martins fosnte1989, p.21). 

 

1.2.1.1 – Funções Psicológ icas Superiores 

Para Vygotsky, as funções psicológicas superiores do homem (o 

controle consciente do comportamento, atenção e lembrança voluntária, 

memorização ativa, pensamento abstrato, raciocínio dedutivo, capacidade de 

planejamento, etc.), que se referem a mecanismos intencionais, ações 

conscientemente controladas, processos voluntários, dão ao indivíduo a 

possibilidade de independência em relação às características do momento e 

espaço presente. 

Diferenciando seu estudo dos processos psicológicos elementares, tais 

como reações automáticas, ações, reflexos e associações simples, que são de 

origem biológica, Vygotsky( MESMA FONTE em cima) buscou identificar as 
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mudanças que ocorrem na estrutura interfuncional da consciência, ao longo do 

desenvolvimento humano, e sua relação com o contexto social. Para tal 

compreensão, o autor serve-se do método dialético, proposto por Marx, 

excluindo a abordagem dicotômica dos fenômenos psíquicos, entendendo a 

complexidade de elementos que se relacionam na coexistência desses 

fenômenos.  

Esse conceito permitirá refletir sobre o nível de consciência que o 

professor tem sobre suas ações pedagógicas no trato com o fazer pedagógico. 

 

1.2.1.2 – Interação E Mediação 

As relações que se estabelecem entre os homens e entre estes e o 

mundo natural e cultural são sempre mediadas por instrumentos técnicos e por 

signos. Instrumentos são entendidos como elementos que têm a função de 

regular as ações sobre os objetos e a capacidade de criar instrumentos que 

diferenciam o homem de outras espécies animais. Os signos são usados para 

organizar nosso comportamento e/ou o dos outros. É através da mediação dos 

instrumentos e signos que os processos de funcionamento psicológico são 

fornecidos pela cultura. 

Vygotsky (MESMA FONTE em cima, p. 62) afirma que  

O uso de meios artificiais – a transição para a atividade 
mediada – muda, fundamentalmente, todas as operações 
psicológicas, assim como o uso de instrumentos amplia de 
forma ilimitada a gama de atividades em cujo interior as novas 
funções podem operar. 
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Para o autor, a linguagem é um signo mediador, pois carrega em si os 

conceitos generalizados, elaborados pela cultura humana. Dessa forma, é no 

significado da palavra que se unem pensamento e fala, o que justifica, numa 

análise funcional, o desenvolvimento humano ser sempre social. O surgimento 

da linguagem permite ao homem lidar com os objetos do mundo exterior, 

quando, mesmo estes estando ausentes, generalizem as características dos 

objetos e da realidade e, por fim, permita a comunicação entre os homens. 

Assim, sendo a linguagem um elemento simbólico, ela permite à criança 

a incorporação da base sócio-cultural, mediante sua inserção num determinado 

contexto social e cultural, da sua interação com membros do grupo e da sua 

participação em práticas sociais historicamente construídas. Desse modo, 

Vygotsky introduz o conceito de internalização dos signos produzidos 

culturalmente, provocando mudanças cruciais no comportamento humano.  

 

1.2.1.3 – Internalização 

O autor chama de internalização a reconstrução interna de uma 

operação externa, processo em que as marcas externas transformam-se em 

signos internos, implicando mudanças que possibilitam ao indivíduo apropriar-

se do material cultural para poder utilizá-lo como instrumento pessoal de 

pensamento e ação no/e sobre o mundo. 

Esse processo de internalização é entendido por Vygotsky (1993) como 

o processo de formação da consciência. De acordo com Wertsch, citado por 

Paula (2001, p. 123), “não é um processo de cópia da realidade externa em um 
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plano exterior existente; é, mais do que isso, é um processo em cujo seio se 

desenvolve um plano interno da consciência”. O autor, interpretando a teoria 

vygotskiana, compreende consciência como a “organização objetivamente 

observável do comportamento, que é imposta aos seres humanos através da 

participação em práticas socioculturais” (WERTSCH, In: PAULA ,sim, 2001, p. 

195). 

Ao analisar o desenvolvimento da fala e do pensamento da criança, 

Vygotsky (1993) deixa clara a questão do social e postula que o processo de 

desenvolvimento é socialmente construído. A linguagem tem um papel 

fundamental de organizadora da atividade prática e das funções psicológicas 

humanas. Ainda segundo Vygotsky (1993), a verdadeira essência do 

comportamento humano se dá a partir da junção da unidade dialética simbólica 

(a fala) e a atividade prática. O autor também aponta para o fato de que a 

relação da criança com os objetos é mediada pelos adultos (ou crianças mais 

experientes) que, com suas intervenções acerca dos padrões sociais aceitos 

por aquele grupo em que estão inseridos, contribuem para que os processos 

psicológicos mais complexos sejam construídos. 

 

1.2.1.4 – Zona de Desenvolvimento Proximal 

Levando essas considerações para o contexto escolar, Williams & 

Burden, citados por Paula (2001), apontam para o fato de que, na educação 

formal, o segredo da aprendizagem efetiva está na natureza da interação social 

entre duas ou mais pessoas com diferentes níveis de habilidades e 
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conhecimentos, que pode ser um professor, mas, em geral, é um colega (peer). 

A partir da internalização desses processos, o indivíduo começa a agir por si 

só, num processo voluntário e independente (regulação intrapsicológica ou 

atividade intrapessoal), sem necessitar de mediação (regulação 

interpsicológica ou atividade interpessoal). Suas pesquisas permitem a 

compreensão de que o desenvolvimento humano é mediado socialmente pelos 

signos e pelo outro, a partir das constantes interações com o meio social. Para 

Vygotsky (1993), então, o desenvolvimento se dá de fora para dentro, isto é, 

primeiramente o indivíduo realiza ações externas, que serão interpretadas 

pelas pessoas ao seu redor, de acordo com os significados culturalmente 

estabelecidos: 

Posteriormente à internalização das funções psicológicas superiores, o 

indivíduo adquire certa independência de ação, possibilitando a ele a 

reconstrução individual dos modos de ação realizados externamente 

(regulação externa) e aprende a organizar os próprios processos mentais 

(regulação interna), para que atue na solução de problemas. Daí surge, a auto-

regulação, que se origina nas regulações de ordem social (FREIRE, apud 

PAULA, 2001). 

A auto-regulação, discutida por Freire (In: PAULA, 2001, p. 42), baseada 

em Frawley & Lantolf (1985), discute o mecanismo de regulação, enfatizando 

que a regulação externa “se caracteriza, exclusivamente, por uma função 

exercida pelo outro”. A autora entende que a auto-regulação, no processo 

escolar, pode corresponder aos objetivos traçados pelos professores, 

estabelecidos como meta para as atividades escolares.  
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O desenvolvimento psicológico deve ser olhado de maneira prospectiva, 

isto é, deve ser olhado para além do momento atual, com referência ao que 

está por acontecer na trajetória do indivíduo. O olhar prospectivo remete-nos, 

falando em educação, aos processos embrionários presentes em cada pessoa, 

mas que ainda não se consolidaram, à idéia daquilo que é novo na trajetória do 

indivíduo, à transformação. Assim, para Vygotsky (1993), o bom ensino é 

aquele que se adianta ao desenvolvimento, ou seja, que se dirige às funções 

psicológicas que estão em vias de se completarem. 

Para o meu trabalho, esta afirmação é importante, pois, como salienta 

Rego (2000, p. 17): 

Permite a compreensão dos processos de desenvolvimento 
que, embora presentes no indivíduo, necessitam da 
intervenção, da colaboração de parceiros mais experientes da 
cultura para se consolidarem, e como conseqüência, ajuda a 
definir o campo e as possibilidades da atuação pedagógica. 

 

O professor tem, portanto, a responsabilidade de organizar as escolhas 

metodológicas e pedagógicas, adequadas, “de atividades educacionais, nas 

quais o conhecimento social será criado e conseqüentemente assimilado pelo 

indivíduo” (DANIELS, 1994, p. 26). 

Ao discutir o aprendizado escolar, Vygotsky (1993) salienta a relação 

entre o conhecimento cotidiano e o escolarizado. Segundo o autor, ao 

iniciarmos o aprendizado formal e sistematizado, já temos um conhecimento 

trazido do cotidiano, não sistematizado. A aprendizagem bem sucedida do 

conhecimento formal deve partir do conhecimento cotidiano. Originando dessa 

discussão, decorre o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZPD). 
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Os trabalhos de Vygotsky (1993), para elaboração desse conceito, vieram da 

necessidade de descobrir e compreender as relações sociais entre o processo 

de desenvolvimento e a capacidade de aprendizado. 

O autor chamou, então, de zona de desenvolvimento proximal ou 

potencial (ZPD) a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se 

determina através da solução independente de problemas, e o nível de 

desenvolvimento potencial ou proximal, determinado por meio da solução de 

problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 

companheiros mais capazes. Um processo de ensino-aprendizagem agiria 

sobre esta zona de desenvolvimento proximal, constituída nas interações, 

estimulando, ampliando, alicerçando, colaborando com o que a criança faz 

somente com ajuda. Pertencem à zona de desenvolvimento proximal, ou 

potencial, aquelas funções que ainda se encontram em estado embrionário. 

Afirma Vygotsky que “o nível de desenvolvimento real caracteriza o 

desenvolvimento mental retrospectivamente, enquanto a zona de 

desenvolvimento proximal caracteriza o desenvolvimento mental 

prospectivamente” (1993, p. 97). 

O pressuposto da zona de desenvolvimento proximal descrito por 

Vygotsky permite apontar os processos de desenvolvimento, possibilitando o 

acesso do que já foi atingido através do desenvolvimento e do que está em 

processo. 

Citando as palavras de Vygotsky (1993, p. 99-101): 

O aprendizado humano pressupõe uma natureza social 
específica e um processo através do qual as crianças penetram 
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na vida intelectual daqueles que as cercam... um aspecto 
essencial do aprendizado é o fato dele criar a zona de 
desenvolvimento proximal, despertando vários processos 
internos de desenvolvimento, que são capazes de operar 
somente quando a criança interage com pessoas em seu 
ambiente e quando em cooperação com seus companheiros. 

 

Em sua conceituação sobre ZPD, Vygotsky faz referências ao 

aprendizado, ao desenvolvimento e à escola, que são extremamente 

relevantes, uma vez que salientam a complexidade dessa relação. 

Nesse processo, o professor deixa de ser visto como agente exclusivo 

de informação e formação dos alunos, para ser entendido como um co-

construtor de conhecimento. Rego (2000) aponta sua função, uma vez que tal 

professor apenas desempenhará bem o seu papel se construir contextos na 

sala de aula que partam do que o aprendiz já sabe (de seu conhecimento de 

mundo) e proporcionar formas de ampliar e desafiar a construção de novos 

conhecimentos, ou se, em termos vygotskianos, incidir na ZPD dos educandos 

(REGO, 2000). O papel do professor se caracterizará como de mediador ou de 

construtor de conhecimentos, apenas se suas ações de construção implicarem 

ações partilhadas, posto que é através do outro que as relações entre sujeito e 

objeto de conhecimento são estabelecidas. Portanto, cabe ao professor permitir 

que essas ações ocorram, bem como promovê-las no cotidiano das salas de 

aula. 

 

1.2.1.5 – Motivação 
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Williams & Burden, citados por Paula (2001), salientam que motivação é, 

para a maioria dos professores, uma das mais poderosas influências na 

aprendizagem. Os autores apontam, ainda, para as inúmeras interpretações 

desse conceito, de acordo com as diferentes teorias de aprendizagem; 

portanto, a forma como é entendida, pode revelar as representações do 

professor em relação ao ensino-aprendizagem, residindo aí um dos focos 

principais desta pesquisa.  

O conceito de motivação está presente em inúmeras teorias como, por 

exemplo, behavioristas, cognitivistas e sociointeracionista. Estarei 

apresentando, de forma bastante resumida, como esse conceito passou por 

modificações, na medida em que as teorias da psicologia se transformaram. 

Assim, no behaviorismo, a motivação é explicada em termos do 

comportamento dos animais para satisfazerem suas necessidades biológicas 

mais básicas, sendo que, ao terem suas necessidades biológicas satisfeitas e 

supridas, o comportamento é reforçado, fazendo com que esse reforço se 

expanda para outros eventos que acontecem no mesmo contexto (WILLIAMS & 

BURDEN, apud PAULA, 2001). Também pertence ao behaviorismo o sistema 

de recompensa como motivador do comportamento desejado, considerando, 

portanto, a motivação em termos de forças externas. Daí decorre o conhecido 

paradigma extrínseco/intrínseco da motivação. 

Segundo Williams & Burden (apud PAULA, 2001), a motivação é 

extrínseca quando a única razão para executar uma tarefa é obter algo que 

está colocado fora da atividade. Por exemplo: agir da forma desejada pelo 

professor para ganhar um prêmio (e.g., ir bem na prova, ganhar um presente). 
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Quando a razão para elaborar uma atividade está na atividade por ela mesma, 

gerando interesse e prazer, então a motivação é intrínseca (e.g., estudar, 

prestar atenção para aprender (PINTO, 2000). 

Na teoria cognitivista, o conceito de motivação é visto como um conjunto 

de fatores (internos e externos) que interagem entre si e que levam as pessoas 

a decidirem agir de determinada forma, opondo-se ao behaviorismo, que 

enfocava as ações como determinadas por estímulos externos que fogem do 

controle do indivíduo Williams & Burden (In: PAULA, 2001) definem motivação 

sob uma perspectiva essencialmente cognitivista, como sendo um estado de 

despertar emocional e cognitivo, que leva a uma decisão consciente do agir e 

que promove um período de esforço físico e/ou intelectual sustentado, para 

atingir um objetivo previamente estabelecido. 

Diferentemente, a visão sócio-interacional aponta para a motivação 

como algo que está ligado às atitudes sociais como um fator periférico, ao 

mesmo tempo em que oferece uma ligação mais satisfatória entre a motivação 

e os mecanismos psicológicos envolvidos na aprendizagem (CROOKES & 

SCHIMIDT, citados por PINTO, 2000). Como apontam Williams & Burden (apud 

PAULA, 2001), o termo motivação só pode ser utilizado se relacionado a 

alguma ação particular. Por exemplo: não é correto dizer ele é motivado, ou ele 

tem muita motivação, mas, sim, ele está motivado a fazer determinada ação. 

Assim, uma vez que motivação está relacionada ao motivo que leva alguém a 

agir, é fundamental que o professor levante as razões que levam a ações bem 

ou mal sucedidas de seus alunos, para que, ao planejar suas aulas, possibilite 

contextos de aprendizagem efetiva a todos os participantes. 
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Reflito sobre o esteio teórico-metodológico apresentado nesta seção, 

com o objetivo de identificar as concepções de ensino/aprendizagem  

inseridas nas práticas pedagógicas dos professores de inglês, e se estas 

práticas promovem o desenvolvimento das quatro habilidades necessárias 

na abordagem comunicativa. 

As concepções apresentadas serviram como suporte teórico que 

direcionaram minhas análises para responder às questões de pesquisa, 

conforme a trajetória metodológica explicitada no próximo capítulo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 



 

 

 

 

 

“A arte suprema de pesquisar  
consiste em não abraçar 

uma única resposta, 
 e, sim, fazer  

emergir perguntas” 
                                                                                                                           (SOUZA) 

 

 

2.1 – MÈTODO DA PESQUISA 

Como marinheira de primeira viagem, entrar no campo da navegação 

(ciência), o qual é fértil para criar a imaginação, para apreciar o mover das  

águas (o mundo do conhecimento), fez com que me envolvesse pela beleza do 

conhecimento, que pode ser encontrado nos corais, nas pérolas, nos peixes 

mensageiros e nos cantos náuticos, vindos dos apreciadores do mar 

(educação). 

Neste capítulo, serão discutidos os recursos metodológicos adotados 

para a realização deste estudo. Primeiramente, serão apresentados os motivos 

da opção por uma pesquisa qualitativa. A seguir, será explicitada a metodologia 

de coleta e análise de dados. 

Esta pesquisa foi desenvolvida dentro de uma abordagem qualitativa, 

pois responde a questões que lidam com crenças, valores, subjetividade, tendo 

como referência o paradigma interpretativo. 
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A abordagem qualitativa trabalha com um mundo dos significados das 

ações e relações humanas, uma realidade social “não perceptível e não 

captável em equações, médias e estatísticas” (MINAYO, 1994, p.22). Sendo 

essa “realidade social” que o professor de inglês vive, busco entender a prática 

pedagógica do ensino de LI, carregada de emoções, motivos, atitudes, 

crenças, que só podem ser compreendidos e descritos dentro de um contexto 

social da sala de aula. 

A análise de conteúdo (PUGLISI & FRANCO, 2003; MINAYO, 2000) foi a 

inspiração desta investigação, porque ela oferece respaldo para conhecer, 

descrever o conteúdo manifesto nas comunicações, como, também, o que ela 

expressa dentro dos contextos, e as circunstâncias em que ela se dá, para 

adiante interpretar aquilo que está por trás das palavras registradas nas falas 

dos professores. A análise de conteúdo considera a mensagem como ponto de 

partida, seja ela verbal, gestual, silenciosa, figurativa. 

 Para Puglisi & Franco(2003, p. 24-25): 

a mensagem tratada pelo analista, permite que ele faça 
inferência (de maneira lógica) conhecimentos que extrapolem o 
conteúdo manifesto nas mensagens e que podem estar 
associados a outros elementos(como o emissor, suas 
condições de produção, seu meio abrangente etc.).   

 

 Foi a mensagem o ponto de partida da Análise de Conteúdo, a qual 

pode ser uma palavra, um texto, um enunciado; isto é, o aspecto individual e 

atual (em ato) da linguagem, que, necessariamente, estão vinculados às 

condições contextuais de seus produtores. Com base na mensagem do 
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professor de inglês, que nela expressa um significado e um sentido, não pode 

ser considerado um ato isolado, pois:  

Os diferentes modos pelos quais o sujeito se inscreve no texto 
correspondem a diferentes representações que tem de si 
mesmo como sujeito e do controle que tem dos processos 
discursivos textuais com que está lidando quando fala ou 
escreve (VARLOTTA, 2002, citado por PUGLISI & 
FRANCO, 2003, p. 13).  

 

Com isso, respondo às questões ligadas a sua prática pedagógica em 

sala de aula. 

 Nesse sentido, Bardin  diz que: 

A análise de conteúdo pode ser considerada como um conjunto 
de técnicas de análises de comunicação, que utiliza 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo da mensagem (1994, p. 38). 

   

 

2.2 – A COLETA DE DADOS 

Através de questionários e entrevistas, busquei descrever, analisar e 

interpretar as mensagens/enunciados, emitidos pelos professores de inglês, em 

relação à prática pedagógica da LI, as concepções de ensino sobre essa 

prática, colhendo dados para explicar como ensina o professor, por que ele 

ensina como ensina.   

O estudo foi conduzido em um período de quatro meses. Durante o 

primeiro mês, realizou-se a aplicação do questionário para trinta e seis 
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professores da rede pública, no ensino médio. O material obtido com o 

questionário teve o propósito de conhecer o perfil geral dos professores e, 

posteriormente, escolher os participantes deste estudo, seguindo os critérios 

selecionados. Nos meses seguintes, foi realizada a entrevista com os sujeitos, 

para colher os dados sobre o tema específico, os quais, uma vez analisados, 

fornecem as percepções dos sujeitos sobre o mesmo e, ainda, permitiu-me 

entender os motivos atribuídos às suas ações em sala de aula. 

                  Diante de diferentes tipos de entrevistas (estruturadas, não-

estruturada) utilizadas em pesquisa, escolhi, para este estudo, a entrevista 

semi-estruturada, pois trata de uma “conversa com finalidade”, onde o roteiro 

serve de orientação, de baliza, como define Parga Nina, citado por Minayo 

(2000, p. 122). Esse tipo de instrumento é organizado de acordo com as 

respostas da entrevista e não conforme a agenda do entrevistador, isto é, esse 

não fica limitado por uma ordem ou um número definido de perguntas, o que 

lhe possibilita o propósito de dividir com o entrevistado o poder de controlar o 

curso da entrevista, além de proporcionar a ambos mais liberdade e 

flexibilidade (NUNAN, 1992). 

          As entrevistas na pesquisa qualitativa revelam a dimensão 

pensada da prática de um determinado grupo, através da imagem e da opinião 

que os sujeitos elaboram, a partir das relações sociais vivenciadas na família, 

na escola, nas ruas, através dos meios de comunicação. Na opinião de 

Moscovici, a noção de opinião implica uma reação dos indivíduos a um objeto 

que é dado de fora, acabado, independente do ator social, de sua intenção ou 

de suas propensões. A imagem é concebida como reflexo interno de uma 
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realidade externa, cópia fiel, no espírito, do que se encontra fora do espírito. 

Por conseguinte, é a reprodução passiva de um dado imediato.(MOSCOVICI, 

1978, p. 47).  

Assim, com essas entrevistas, numa dimensão pensada, pude fazer 

inferências e apreender pela fala, que é tão rica de significados, identificar as 

concepções teórico-metodológicas que orientam a pratica pedagógica dos 

professores. ( sugestão só de Célia) 

 

2.3 – O CONTEXTO DA PESQUISA 

Este estudo foi realizado no ensino médio, em várias escolas, em função 

das mesmas serem campo de estágio da disciplina Prática de Ensino de Inglês 

dos alunos do 8° período. Nesse âmbito, onde se dão suas práticas 

pedagógicas, inovadoras e/ou tradicionais do ensino/aprendizagem da LI, 

centrei minha pesquisa. 

 Foi nesse sentido que dirigi minha pesquisa para uma leitura das falas 

dos professores, sobre suas aulas de língua inglesa, analisando, com 

profundidade, as ações pedagógicas, que foram traços indicadores para a 

configuração das concepções de ensino/aprendizagem, que contextualizam 

essa sala de aula.  

 

Vejamos o que dizem Lüdke & André (1986, p. 21) em relação a essa 

busca do objeto de pesquisa: 
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Os fatos, os dados não se revelam gratuita e diretamente aos 
olhos do pesquisador. Nem este os enfrenta desarmados de 
todos os princípios e pressuposições. Ao contrário, é a partir da 
interrogação que ele faz aos dados, baseado em toda a teoria 
acumulada a respeito, que se vai construir conhecimento sobre 
o fato pesquisado. 

 

Então, minhas análises não são neutras. Elas refletem o lugar social que 

ocupo – professor de língua inglesa da FFPP – e essas idiossincrasias, 

naturalmente, são refletidas nas análises. 

   

2.4 – Os Tripulantes – os(as) professores(as) 

Convido você a dividir comigo esta viagem na busca de entender até 

que ponto as ações tomadas pelo/as professores/as contribuem para a 

aquisição da LI, nas escolas públicas de Petrolina. 

Oito professores, todos do ensino médio em escolas públicas, egressos 

da Faculdade de Formação de Professores de Petrolina, por ser o local onde 

trabalho, integraram essa viagem. Os nomes aqui atribuídos a esses sujeitos 

foram escolhidos em virtude de estabelecer uma analogia com a viagem a que 

me propus, garantindo a preservação da identidade e, ao mesmo tempo, 

facilitar a identificação desses sujeitos, cujos nomes começam com a primeira 

letra  do nome a eles atribuídos por analogia.( sugestão só de Vicentina) 

Dentro de um universo de trinta e seis professores de inglês no Ensino 

Médio, escolhi oito tripulantes, mediante um questionário preliminar, com as 

seguintes especificidades: experiência mínima de três anos, qualificação  

profissional, egresso da Faculdade de Formação de Professores de Petrolina –
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FFPP, por ser local de trabalho desta pesquisadora, na disciplina Prática de 

Ensino da Língua Inglesa.  

Segundo as informações contidas nos questionários, quatro desses 

sujeitos fizeram curso de especialização em Programação de Ensino de Língua 

Inglesa. Três, participaram de curso de inglês em institutos particulares, com 

duração média de 01 (um) a 04 (quatro) anos. 

Vamos conhecer esses tripulantes que me ajudaram a entender a 

significativa e complexa sala de aula de inglês. 

VENTO: Sua escolarização foi em escola pública. Estudou dezoito 

meses em curso particular de inglês. Não participou de nenhuma capacitação, 

ou conferência após sua graduação e, como ela afirma, não tem capacidade de 

falar inglês. Conhece pouco os PCNs –LE. 

GELEIRA: Estudou em curso de inglês por cinco anos. Sua educação 

básica foi na escola pública. Não fez especialização e considera regular o 

desempenho de sua graduação. Participou de capacitações e workshops. 

Considera seu conhecimento em relação aos PCNs muito bom. 

CRUZEIRO: Considera seu inglês bom. Fez especialização em 

Programação de Ensino de Língua Inglesa na FFPP. Faz curso de inglês e tem 

participado de capacitações e workshops . Diz que conhece bem os PCNs-LE, 

pois foi forçada a estudá-los, quando trabalhava numa escola particular. 

MAR: Atua como professor há cinco anos. Sua escolarização básica foi 

em escola pública. Relata que o desempenho da Licenciatura foi regular. Fez 
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curso de especialização em Programação de Ensino de Língua Inglesa, na 

FFPP. Cursou inglês durante quatro anos numa escola particular. 

CORAL: Trabalha tanto na escola pública como em curso particular de 

inglês, há dois anos. Considera ótimas a sua escolarização e a sua graduação. 

Cursou inglês durante três anos e fez curso específico de metodologias, por um 

ano. Participou de capacitações e workshops após sua graduação e conhece 

muito pouco os PCNs-LE. 

MARINHA: Trabalha como professora há bastante tempo. Considera sua 

formação e graduação regulares. Realizou curso de especialização em 

Programação de Ensino de Língua Inglesa, na FFPP. Já fez várias 

capacitações. Seu conhecimento sobre os PCNs-LE não é muito amplo. 

LUA: Há 10 anos atua como professora. Sua escolarização básica foi em 

escola pública e não fez especialização. Fez um ano e meio de cursinho 

particular de inglês. Após sua graduação só participou de uma capacitação. 

Seu conhecimento sobre os PCNs-LE é muito pouco.    

DUNA: Atua há quinze anos como professora. Não fez curso de 

especialização. Estudou dois anos em curso particular de inglês. Participou de 

capacitações. Embora paradoxal, considera seu inglês razoável – ao mesmo 

tempo em que afirma ter dificuldade de falar inglês. 

 

2.5 – ANÁLISE DOS DADOS 
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Os dados deste estudo foram analisados de acordo com duas questões 

que nortearam a pesquisa, a saber: (a) que princípios teórico-metodológicos 

norteiam as práticas dos professores de inglês; e (b) como essa práticas 

contribuem para a promoção do desenvolvimento das quatro habilidades (ouvir, 

falar, ler e escrever) que integram a abordagem comunicativa. 

Para responder a estas perguntas, inicialmente foram transcritas as 

entrevistas gravadas em áudio. A partir da leitura exaustiva das transcrições, 

emergiram categorias de análise. Procurei separar todas as repostas num 

quadro, conforme anexo e estabeleci cores para as que eram comuns e para 

as que eram diferentes entre os sujeitos. Esse tipo de procedimento feito por 

quadros e cores ajudou-me bastante em cada etapa analisada.   

Com base nas idéias dos professores de inglês que responderam aos 

questionamentos, pude fazer inferências, comparar os dados obtidos, mediante 

entrevista sobre sua prática pedagógica, em sala de aula. Na busca de atingir 

meus objetivos, utilizei a análise temática, sendo essa a mais útil unidade de 

registro em análise de conteúdo. A análise temática permitiu criar unidades 

definidoras de análise, mediante a freqüência das falas presentes no discurso 

dos professores. 

Conforme foi dito anteriormente, o presente estudo tem como objetivos 

identificar as concepções de ensino da LI que subjazem às práticas, 

envolvendo o desenvolvimento das quatro habilidades, bem como analisar os 

conceitos metodológicos que orientam essa prática, a partir da realização de 

entrevistas. Por meio desse instrumento, busquei detectar, nos professores, as 
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relações entre as concepções teórico-metodológicas de ensino com a sua 

prática em sala de aula. Para tanto, foram formuladas as seguintes perguntas: 

1- Que princípios teórico-metodológicos norteiam as práticas 

pedagógicas dos professores de inglês?  

2- Até que ponto as ações pedagógicas, tomadas em sala de 

aula, contribuem para a promoção do desenvolvimento das  

quatro habilidades: ouvir, falar, ler e escrever? 

          Os dados foram analisados e interpretados com base teórica em 

(VYGOTSKY, 1989, 1993; PCNs-LE, 1998; ALMEIDA FILHO, 1998), 

objetivando contemplar as perguntas acima apresentadas.  

No capítulo seguinte, passarei à análise e discussão dos dados, que 

possibilitaram responder às perguntas. 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO 3 – APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE  

E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.1 – Aprendendo a conhecer a prática pedagógica do(a) professor(a)  

Neste capítulo, discuto os resultados, a partir do que foi apresentado no 

Capítulo 1 e no referencial de análise, exposto no Capítulo 2, para responder 

as perguntas da pesquisa e explicar como analisei os dados (diários de bordo), 

coletados nessa viagem. Foram necessárias algumas paradas no sentido de 

verificar a direção certa a seguir e tentar atingir o ponto de chegada – os 

objetivos da pesquisa. 

Dentro de cada parada contemplei algumas perguntas feitas nas 

entrevistas, com intenção de analisar o método e as concepções que permeiam 

as práticas dos(as) professores(as) de LI. 

1. Aprendendo a conhecer a prática pedagógica do/a professor/a: 

a) Como os conteúdos são selecionados; 

b) Como são trabalhadas as quatro habilidades: ouvir, falar, ler e 

escrever; 

c) Os conceitos que eles têm sobre abordagem comunicativa; 

d) O uso do material didático na sala de aula. 

2. Aprendendo a descobrir e ensinar: os Parâmetros Curriculares 

Nacionais: 
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3. Aprendendo  a sonh ar: visões dos professores sobre um ensino 

eficaz de inglês na escola pública. 

O processo ensino/aprendizagem está estreitamente relacionado a 

algumas ações pedagógicas diretas do professor, que venham facilitar as 

situações de aprendizagem, bem como o de criar oportunidades para que eles 

aprendam. Essas ações podem ser representadas através de sua prática 

pedagógica. Para analisar essas manifestações, levarei em consideração 

alguns componentes: os conteúdos trabalhados, o desenvolvimento das quatro 

habilidades, o material didático, o método utilizado, concepções de 

ensino/aprendizagem.  

Para isso, conto com a participação dos professores (tripulantes) para 

levantar âncora do barco e delineio o percurso que ele tomou. No entanto, 

precisei da companhia dos teóricos (timoneiros), que colocam o barco no rumo 

certo para que chegue ao destino, nessa viagem tão memorável, que são as 

práticas pedagógicas, nesse complexo mar, que é a educação. 

 

3.1.1 – A Escolha do Conteúdo . 

A escolha do conteúdo, a ser trabalhado, e dos materiais didáticos, 

utilizados na sala, serviram para a análise dos dados, pois eles refletem as 

concepções que os(as) professores(as) têm sobre o ensino-aprendizagem no 

que diz respeito ao seu papel na seleção e utilização desses conteúdos. 

Diante dessa proposição os/as professores/as colocaram: 
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Coral: “Eu não sigo livro. Eu vejo assim… Já durante a minha vida 

de professora, vejo o que vai cair no teste da GERE, pra terminar o 

segundo grau. Não consigo terminar o programa que recebo ou 

pego dos testes anteriores, porque tem greve, parada, feriado”. 

Marinha: “Eu seleciono de acordo com a proposta do Estado e 

algumas coisas que vão surgindo de acordo com a realidade. As 

atividades eu tiro dos livros didáticos”. 

Vento: “Escolho em diversos livros e busco adaptar. A proposta da 

GERE é muito vaga. É uma proposta de conteúdo, que eles têm lá, 

vagamente. Peguei com uma professora, que ela seleciona alguns... 

Então, eu tento ver com outros colegas e, aí, se organiza. 

A análise que faço das falas de Coral, Marinha e Vento é que elas 

selecionam conteúdos da proposta oficial do Estado (1992, p. 9), Coleção 

Professor Carlos Maciel, “como subsídios para Organização da Prática 

Pedagógica nas Escolas, com objetivo de auxilia o professor a realizar um 

trabalho competente, produtivo e consciente, assegurando, assim, a qualidade 

do ensino de língua”, embora desconhecendo-a em sua totalidade, dando 

ênfase à lista que se encontra no final do documento. 

Essa proposta do Estado oferece uma abordagem mais centralizada na 

aprendizagem do que no ensino e objetiva capacitar o aluno a usar a língua, 

para fins de comunicação, na interação em situações do dia-a dia, ou seja, nas 

funções da língua, propondo uma Abordagem Comunicativa.  As sugestões de 

atividades  são apresentadas em quadros que vão do nível 1 ao 12, incluindo, 
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também, os objetivos comunicativos, os conteúdos gramaticais, possíveis 

realizações do conteúdo. 

Portanto, esta proposta metodológica é respaldada da seguinte forma: 

“ tendo-se a  “LÌNGUA” como algo vivo e, supondo-se que sua   aprendizagem 
se processa de modo mais eficaz, quando o indivíduo é envolvido no seu uso, 
sugerimos uma abordagem comunicativa.(Coleção Prof.Carlos Maciel, 
p.11,1992)  ( sugestão de Célia) 

 Diante dessa proposta, os/as professores/as têm dificuldade de 

sistematizá-la na prática, pois não se sentem preparados didaticamente, 

conforme as falas de Vento, e sem apoio técnico-pedagógico de maneira 

sistemática, conforme a fala de Cruzeiro: 

Vento: “Tenho essas dificuldades como qualquer iniciante. Eu acho 

que essas dificuldades é (sic) de mim mesma;.a didática, que ainda 

é pouca. Porque, às vezes, é uma questão de didática, não é de 

domínio de conteúdo. É de didática”. 

Cruzeiro: “Tem capacitações para outras disciplinas, mas não tem 

para inglês. É nas capacitações, nos encontros que se trocam idéias 

nas formas de trabalhar”. 

Perpassa nas falas dos professores uma insegurança para a escolha de 

conteúdos, demonstrando uma preocupação em atender a exigência do que é 

oficial, sem nenhuma preocupação com o aluno – sujeito sócio-histórico e 

principal interessado nesse processo. 

A falta de discussão sobre o ensino de língua inglesa reflete uma prática 

que não possibilita a interação do conhecimento teórico com o conhecimento 
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prático, enquanto manifestação de novas formas de pensamento e de ações 

realizadas. Essas evidências se configuram em um fazer sem consciência e 

distante da realidade dos alunos. Atender ao apelo oficial me parece ser o 

principal objetivo do professor. 

 Com relação à função pedagógica, na seleção dos conteúdos, vejamos 

as falas: 

Coral: “ Eu não sigo livro. Eu vejo, assim… Já durante a minha vida 

de professora, vejo o que vai cair no teste da GERE, pra terminar o 

segundo grau. Se é uma matéria nova, começo a abordar o 

vocabulário mais simples possível pra ver se eles têm interesse... 

Eles acham que não aprendem nada. Então, eu procuro resgatar 

aquele verbo que a gente aprendeu...Eu não agüento mais olhar 

esses verbos”. 

Lua: “Às vezes, eu tenho que saber o que vou selecionar para 

entregar pra eles. Será que o que vou escolher vai ser difícil pra 

eles?”. 

Duna: “Reviso o assunto do Ensino Fundamental, aí, vou 

procurando assuntos que dá (sic) pra ensinar. Mas, é complicado, 

pois não temos uma proposta. Nós que separamos tudo”. 

Mar: “Eu adoto livro, mas não sigo um currículo. Pego textos fora do 

livro. Minhas atividades são mais centradas no vestibular”. 



 

 

89 

 
 

Cruzeiro: “Eu vou pegando os assuntos que vejo que dá (sic) pra 

trabalhar, principalmente o conteúdo do vestibular”.  

Há, nas falas do/as professores/as uma certa contradição no trato com 

as questões oficiais. De um lado, atendem aos conteúdos do teste da GERE; 

por outro, desconhecem o currículo oficial em vigor. 

  A análise que faço é que ficaram evidentes duas subcategorias: tópicos 

gramaticais e grau de dificuldade. Os tópicos gramaticais foram mais 

enfatizados, denunciando a preocupação com o vestibular e com base nas 

suas representações, no senso comum. 

Quanto ao grau de dificuldade, a escolha dos conteúdos é feita pelo que 

é compatível com a realidade da escola pública, o que pode ser ensinado, o 

que não foi visto no ensino fundamental, o que é fácil para eles entenderem, 

aquilo de que eles dispõem (livro didático como fonte de consulta), o que é 

necessário ensinar. 

Quando a professora Duna disse: “Reviso o assunto do Ensino 

Fundamental, aí, depois, eu vou procurando os conteúdos que eu vejo que 

dá...”, observei que as decisões do/a professor/a parecem ter como base a 

compreensão tradicional, em que o professor é quem define o processo de 

ensinar, enfatizando o ensino da gramática por meio de explicações de regras.  

Assim, as seleções dos conteúdos e atividades dos(as) professores(as) 

refletem características do papel do(a) professor(a), num enfoque tradicional, 

em que compete ao(à) professor(a) a escolha e a decisão do processo de 

ensino. 
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A escolha dos conteúdos se faz de forma fragmentada, partindo do 

senso comum, ou seja, o que eles(as) acham que seja necessário ensinar. A 

função pedagógica dos conteúdos é centrada nos tópicos gramaticais e no 

grau de dificuldade.  

Observei, portanto, uma abordagem tradicional, pois os procedimentos 

didáticos são fracionados; não têm relação com o cotidiano do aluno. Isso 

também se remete à escola behaviorista (SKINNER, apud VALE BORGES, 

2003), que apenas organiza os conteúdos e procedimentos didáticos a serem 

ensinados, não levando em consideração o contexto e as realidades sociais. 

Para ter uma leitura mais aprofundada de como os elementos 

constitutivos da abordagem comunicativa – ouvir, falar, ler e escrever – estão 

sendo trabalhados, mediante as ações pedagógicas dos professores em sala 

de aula, perguntei como eram suas aulas e como eles/as trabalhavam as 

habilidades acima citadas. 

Estarei analisando cada habilidade separadamente, só para ter um 

melhor entendimento das mesmas, sabendo que, na abordagem comunicativa, 

elas estão interligadas.  

 

3.1.2 – Como são trabalhadas as quatro habilidades: ouvir, falar, ler e 
escrever 

Almeida Filho (1998) afirma que os professores, quando adentram suas 

salas de aula, ou quando atuam como profissionais antes, durante e depois das 

aulas, passam a agir orientados por uma dada abordagem de ensino. As 
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concepções de linguagem, de aprender e de ensinar uma língua alvo, 

compõem uma filosofia de ensinar, de um professor, e traduzem em prática 

real, através de competências, além de exprimirem em níveis muito diferentes 

de professor para professor, de uma época para outra. 

Por isso, enquanto navegadora, esta pesquisadora irá relatar o que os 

professores disseram: 

MAR: “No ensino médio eu tenho uma concepção diferente do 

fundamental. Pra mim é trabalhar o ‘reading’ ”. 

VENTO: “A gente se baseia nos recursos, sala de aula, giz e 

quadro”. 

CRUZEIRO: “Eu tento fazer o seguinte: pelos PCNs, ele (sic) exige 

que trabalhamos com a realidade do aluno. Como nós não temos 

recursos, tenho de trabalhar com um diálogo que envolva turista, 

pois Petrolina é o pólo de fruticultura irrigada”. 

CORAL: “Bom, eu tento ter uma abordagem comunicativa, mas são 

várias barreiras que eu preciso passar, tais, como: falta de material, 

os alunos faltam muito”. 

MARINHA: “Bom, eu sempre parto, assim, quando tem condições, 

porque nem sempre tem, do texto, né?”. 

DUNA:” Eu gosto de trabalhar com texto”. 
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GELEIRA: “Assim, é até relativo eu dizer isso. Mas, eu gosto de 

abertura com meu aluno. Geralmente, eu pergunto: “Como vocês 

gostariam disso? Assim ou assim?”. 

Ficou evidente, pelos relatos acima, que os ventos pararam de soprar 

nas salas de aula, por vários fatores, dentre eles a falta de material didático, a 

falta de freqüência por parte dos alunos e as dificuldades de trabalhar o texto.   

Tentando entender a prática do professor em sala de aula, objeto deste 

estudo, elaborei questões relacionadas à prática do/a professor/a de LI em sala 

de aula. Nesse caminho de perguntas, destaco alguns relatos comuns de como 

as ações em sala podem estar ou não contribuindo para o desenvolvimento 

das quatro habilidades – ouvir, falar, ler e escrever.  

O olhar da navegadora nessas quatro habilidades é confrontar o 

processo de ensino/aprendizagem à luz da abordagem sócio-interacionista, 

que é suporte teórico da abordagem comunicativa. 

Para analisar as ações tomadas pelos/as professores/as no trato com as 

quatro habilidades, traço as correntes teóricas subjacentes no discurso dos 

professores, como também dos pressupostos teóricos que balizam os   PCN-

LE.  

Apresento, agora, uma análise das ações tomadas pelos/as 

professores/as, em relação ao desenvolvimento das quatro habilidades. 

 

3.1.2.1 – O ouvir  
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A partir das falas dos/as professores/as, pude perceber que, nas 

atividades de compreensão oral (“listening comprehension”), o nível de 

utilização é muito pequeno em sala de aula, uma vez que recursos como: 

gravadores, fitas, vídeos, Cds, segundo os(as) professores(as), são  

inexistentes na escola. Lucas (1996) também verificou que atividades de 

compreensão oral não são utilizadas pelos professores, tanto na rede pública 

de ensino quanto na particular. De fato, a falta de material nas escolas dificulta 

ainda mais o desenvolvimento da habilidade de ouvir, pois os professores só 

contam com o quadro e o giz. 

Vejamos os depoimentos: 

DUNA: “Utilizo muita tradução. A música, eles também gostam de 

traduzir. Quando levo uma fita, à medida que eles vão ouvindo, eu 

vou perguntando pra eles que palavras eles conseguem entender. 

São poucas, porque eles têm muita dificuldade de entender. Aí, eles 

correm para o dicionário”. 

MARINHA: “Eu uso música de vez em quando. Já levei um texto 

com CD, pra eles acompanharem ouvindo o CD; lendo”. 

LUA: “Eu, às vezes, levo uma música pra eles ouvir (sic) e botar 

(sic) palavras. Eu boto as palavras no quadro, pra eles pegar (sic) lá 

e colocar (sic) como se fosse (sic) completar”. 

A análise que fiz sobre a prática de exercícios de “listening” é que, 

mesmo diante da falta de recursos, o/a professor/a consegue desenvolver um 

trabalho com o listening, embora não  seja tomado como um fim em si mesmo, 
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ou seja, não é conduzido para fazer com que o aluno melhore a sua 

compreensão da linguagem falada. Na fala de MARINHA, fica evidente a 

utilização da música, em sala de aula, de maneira esporádica, sem uma 

estratégia específica para esse fim. Em DUNA, a utilização da música 

apresenta-se com fins na tradução, isto é, traduzir por traduzir, sem uma 

atividade que venha desenvolver sua habilidade de compreensão oral, visando 

a ampliar o desenvolvimento do vocabulário. 

 A compreensão oral vivenciada em sala visa a apresentar o conteúdo, 

as estruturas e o vocabulário da LI. Segundo Rixon, citado por Lucas (1996), 

essa prática é encontrada na Abordagem Estrutural do ensino de línguas. 

Brown & Yule (1991, 6ª ed.), citado por Lucas (1996), descreve algumas 

atividades de “listening comprehension”, nos materiais didáticos, que se 

encaixam com as apresentadas pelos professores de inglês em estudo, tais, 

como: 

�
Algumas notas sobre o seu conteúdo e uma explanação sobre as 

palavras difíceis, que deverão aparecer no texto, trabalhadas antes 

da exposição; 

�
O texto gravado é exposto ao aluno, uma, duas ou três vezes; 

�
Um questionário sobre o conteúdo do texto, submetido ao aluno, 

após a exposição. 

Sendo, pois, uma abordagem estrutural, e não sócio-interacionista como 

propõem os PCNs, esta prática usada pelos professores e a repetição dos 

diálogos, segundo Brown & Yule, são interessantes, mas não levam o aluno a 

compreender falas espontâneas. 
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O processo de interação entre professor/aluno/texto não se configura. As 

ações do aluno, enquanto sujeito do processo, consistem em ele ouvir e ler o 

que o/a professor/a solicita, não havendo uma discussão e o estabelecimento 

da zona de desenvolvimento proximal, para proporcionarem trocas entre 

aluno/aluno, professor/aluno, mediados pelo texto.  

 

3.1.2.2 – O falar 

Tomando como pressuposto as concepções de ensino/aprendizagem 

sócio-interacionista, o falar constitui suporte teórico para a abordagem 

comunicativa, uma vez que aprendemos uma língua usando a linguagem para 

interagir, significadamente, com outras pessoas, em diferentes situações da 

vida.  

A esse respeito os PCNs dizem: 

Os objetivos dos PCN-LE- ensino médio vão além dos objetivos 
práticos - entender, falar ler e escrever em LE, mas que 
propiciem ao aprendiz a possibilidade de atingir um nível de 
competência lingüística capaz de permitir-lhe acesso a 
informações de vários tipos, ao mesmo tempo que contribua 
para sua formação geral enquanto cidadão (1999, p. 148). 

  

O uso da língua, portanto, refere-se ao saber agir com a língua, isto é, 

comunicar de maneira adequada, em diferentes contextos da vida cotidiana. 

Envolve realizar funções básicas, como identificar, cumprimentar, agradecer, 

pedir e dar alguma informação, etc. Para tanto, envolve interação, contexto 
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natural, linguagem autêntica. De acordo com as falas dos/as professores/as, 

isso não está acontecendo. 

Parece que essas funções básicas não são possíveis de se realizarem, 

conforme depoimentos: 

MAR: “Os alunos não têm esse domínio pra falar. Não foram 

preparados adequadamente no Ensino Fundamental”. 

CRUZEIRO: “Não dá pra usar essas abordagens porque eles não 

estão preparados pra essa realidade. Eles têm inglês da 5ª a 8ª, mas 

não foram preparados nesse sistema (abordagem). Eles 

conheceram o básico. Então, é difícil eu chegar com essa 

abordagem do 1º ao 3º anos (sic)”.  

DUNA: “Os alunos têm dificuldade de pronunciar inglês”. 

Pelas falas acima, fica evidente que os/as professores/as não usam a 

língua em sala de aula para o desenvolvimento da proficiência, e sim para a 

formulação de regras, reiterada por  

CORAL: “Dar muita gramática, muito texto, muito simulado. Então, é 

deixando pra trás a oralidade”. 

MAR: “Eu uso o inglês quando chego na sala de aula, quando 

explico o texto... Agora, na hora de explicar a gramática, eu falo 

Português, porque eu tenho medo que eles não entendam”.  

Me apoio em Krasen (1981,p. 49), quando ele diz que: 
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O estudo formal da estrutura da língua pode vir a oferecer 
certos benefícios quando os alunos têm interesse na gramática 
e que a língua usada em sala pelo professor é língua 
estrangeira, quando isso ocorre, há um desenvolvimento da 
proficiência. 

 

Continuando, ele diz, ainda, que: 

Os professores estão iludidos quando acreditam ser o 
conhecimento adquirido no estudo da gramática responsável 
pelo desenvolvimento da proficiência, quando na realidade o 
desenvolvimento vem do exercício comunicativo e não do 
conteúdo da mensagem. 

 

Uma vez que ensinar não é transferir, mas construir conhecimento junto 

com o outro (FREIRE, 1996), a troca de idéias (aluno/professor, 

professor/aluno, aluno/aluno) e negociar significações são pontes  

indispensáveis para o sucesso da aula de língua.  

Esses procedimentos, acima relatados, estão ligados à abordagem 

tradicional. Observo, também, que a língua é utilizada na repetição dos 

diálogos, na leitura oral de textos, ou para alguns comandos: Pay attention, can 

I clean the board?  

Os dados indicam que os professores explicitam um sentimento de que 

os alunos de escola pública não conseguem aprender a falar em inglês, por 

diversos motivos. 

LUA: “A língua está fora da realidade deles. Eles não conseguem 

pronunciar”. 

MARINHA: “Falta  de interesse pela língua”. 
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Cabe, aqui, uma comparação com a hipótese de monitor da teoria de 

Krasen, em que o autor afirma 

…existir um filtro afetivo que estabelece que a aquisição bem 
sucedida de uma segunda depende, entre outros fatores, dos 
sentimentos do aprendiz com a relação à língua.Atitudes 
negativas (que incluem ansiedade, falta de motivação ou de 
auto-confiança)podem agir como um filtro impermeável, 
bloqueando o uso do insumo(input), evitando, desse modo, o 
sucesso na aquisição da língua (1981, p.71 ) 

O fato de acreditar que eles não irão aprender a LI, mesmo, pode fazer 

com que os alunos façam pouco esforço nesse sentido. Dita de outra forma: a 

falta de motivação, por parte dos professores, serve como bloqueador da 

aprendizagem. Freire afirma que “ninguém motiva ninguém e que ninguém se 

motiva sozinho, pois os homens se motivam em comunhão, mediados pela 

realidade” (1996, p. 54). 

Essa questão fica evidente no posicionamento de MAR quando relata os 

motivos que o levam a não usar uma abordagem comunicativa.  

MAR: “No ensino médio, o objetivo não é comunicar em inglês. Se 

ele fizer isso, ótimo. Mas, eu deixo claro, para que eles tenham uma 

boa compreensão dos textos que lêem”. 

No entanto, os PCNs-LE-Ensino Médio (1999, p. 148) advertem que: 

Além de capacitar o aluno a compreender e a produzir 
enunciados corretos no novo idioma, propicie ao aprendiz a 
possibilidade de atingir um nível de competência lingüística 
capaz de permitir-lhes a cesso a informações de vários tipos...  

 

Seguindo a mesma visão, a professora CRUZEIRO foge, também, dessa 

linha de pensamento dos PCNs, quando diz:  
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“A pressão para preparar o aluno para o vestibular, dar muita 

gramática, muito texto, muito simulado, deixando pra trás a 

oralidade” (CRUZEIRO). 

Os PCNs-Ensino Médio (1999,150) deixam claro que não tem sentido “o 

ensino de línguas que objetive apenas o conhecimento metalingüístico e o 

domínio consciente de regras gramaticais que permitem, quando muito, 

alcançar resultados puramente medianos em exames escritos”. 

Continuando minha análise em relação à habilidade de falar, a presença 

de referenciais como o diálogo, o treino, a repetição e a leitura em voz alta, 

como técnicas que ajudam a desenvolver a fala, reflete uma concepção de 

ensino/aprendizagem behaviorista, caracterizada na aquisição de hábitos 

lingüísticos com ênfase nos exercícios de repetição.  

VENTO: “O professor não tem subsídios para falar em inglês com 

seus alunos”. 

DUNA: “Mas, falar em inglês é difícil, né?”. 

LUA: “’Pay attention’, ‘please’, ‘understand’, essas coisinhas, assim, 

eu sempre falo durante a explicação”. 

Com relação a esses argumentos, os professores mostram uma 

conscientização da sua prática, quando afirmam não terem competência 

comunicativa necessária na abordagem comunicativa. Essa é a competência 

implícita ou básica, necessária para operar em situações de uso da língua-alvo 

(inglês), quer dizer, estaria em condições de ensinar num sentido básico ou 
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tosco. (ALMEIDA FILHO, 1995, p. 94). Citando, novamente, o autor quando ele 

comenta sobre o perfil do professor de inglês no Brasil “com formação precária, 

às vezes, sem qualificação específica na área, que ‘normalmente’ não fala, 

pouco lê, não escreve e em entende a língua de sua habilitação” (ALMEIDA 

FILHO, 1995, p. 77). 

Embora o sistema educacional brasileiro tenha dado um sinal verde para 

uma nova roupagem no ensino de LE, a nossa comunidade acadêmica 

continua resistindo a esses pressupostos. As salas de aula continuam 

afogadas numa abordagem tradicional, professores sem competência de 

ensino (MOITA LOPES, 1996) e os cursos superiores de Letras no Brasil 

continuam insistindo em uma abordagem gramaticalista e comportamentalista. 

Essa postura limita o ensino de LE, tendo em vista uma abordagem que 

entenda a aquisição de uma LE inserida em um processo de interação em que 

aluno e a LE se constituem dialeticamente. Logo, esse enfoque do ensino da 

gramática, na formação, é um dos aspectos responsáveis pelo uso exagerado 

da gramática, que se encontra nas práticas pedagógicas do ensino médio. 

Essa situação não está só centralizada na responsabilidade do professor, pois 

ela é ilhada pelos currículos dos cursos de Letras, na sua metodologia, nos 

seus objetivos e no perfil desse profissional que se deseja formar. 

Para tentar reverter essa situação, é preciso refletir e agir sobre tudo 

isso e, ainda, quero utilizar as palavras da professora Paiva (1996, p. 45-46): “È 

preciso cobrar das universidades que reciclem os profissionais despreparados 

que já estão atuando no mercado”, como, também, desenvolver projetos que 

possibilitem  a continuação da formação desse professor. 
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 Levando em conta as opiniões dos/as entrevistados/as, a utilização da 

língua inglesa em suas salas de aula é quase impossível, pelos diversos 

motivos apresentados. Barcelos (1995), citado por Blatyta (1999), hipotetiza  

que   justificativas como essas têm como fonte uma frase bastante conhecida 

nos corredores das escolas públicas: “se eles não sabem Português, como vão 

aprender inglês?”. Vejo que esse tipo de comentário discriminatório só 

consolida ainda mais a situação do ensino de LI, que parece não ter reversão, 

ao invés de tomar esses argumentos como estímulo para uma reflexão de 

melhoria da LI na escola pública. 

 

3.1.2.3 – O Ler  

Em relação aos dados sobre a leitura, fica evidente que o método 

utilizado pelos/as professores/as nessa habilidade é ainda voltado para a 

Tradução e Gramática, ou Abordagem Tradicional. 

Também é comum a utilização de técnicas, pelos/as professores/as, tais, 

como a explicação exaustiva sobre os pontos gramaticais, em que o texto é 

usado como pretexto para explorar a gramática, focalizando o objetivo da 

leitura na concepção tradicional, uma vez que os exercícios de leitura e 

compreensão são usados para desenvolver a acuidade de pronúncia e 

entonação, por meio da  leitura  em voz alta.  

O dicionário é instrumento útil para a tradução da língua inglesa para a 

portuguesa, configurando-se como um exercício típico dos/as professores/as 
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entrevistados. Esse aspecto é percebido em suas respostas quanto relatam as 

suas práticas de leitura em sala de aula.   

LUA: “É muito raro eu trabalhar texto, porque tenho que dar o 

assunto. Quando eu levo um texto, eles dizem: ’professora, pra que 

isso?’ “. 

DUNA: “Eu uso muito texto, leitura. Faço muita tradução de textos 

com dicionário. Eu acho bom, pois vai ampliando seu vocabulário; 

não a frase pronta, porque é difícil”. 

GELEIRA: “Eu escrevo o texto no quadro, a gente lê, lê, vê o tema 

do texto. Muita repetição e interpretação”. 

VENTO: “Quando o texto tem figuras, é... dá alguma dica, alguma 

Informação. Quando aparecem palavras transparentes, aí, eu uso 

este recurso para não traduzir”.  

CRUZEIRO: “Eu apresento o texto, falando sobre o assunto. Depois, 

peço leitura silenciosa, traduzo algumas expressões e eles fazem 

interpretação. Uso muito texto e gramática, visando o (sic) mercado 

de trabalho e o (sic) vestibular, pois sou pressionada, tenho que 

ajudar meu aluno. Ele não tem dinheiro para pagar um cursinho”.    

CORAL: “A minha prática está voltada pra leitura e gramática, 

assuntos que já preparam o aluno para o vestibular”. 

MAR: “Pra mim, o Ensino Médio é trabalhar o ‘reading’ e 

compreensão, por causa do vestibular. Eles têm consciência. Eu 
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deixo bem claro pra eles que vou priorizar leitura e interpretação de 

texto”. 

Percebe-se, aqui, que CRUZEIRO e MAR usam mais o “reading” nas 

suas práticas, por causa da pressão que eles sofrem dos diretores das escolas, 

que visam a obter uma boa classificação no concurso do vestibular. Fica claro 

que os professores estão focalizando o ensino da leitura e negando a 

importância das demais habilidades oral e escrita. É importante ressaltar o 

desconhecimento dos professores sobre os PCNs / Ensino Médio, quando 

utilizam uma visão de trabalhar a leitura sugerida para o ensino fundamental e 

não para o ensino médio. 

Já o/a professor/a GELEIRA usa a repetição, interpretação, como 

técnica de leitura. A leitura é entendida como atividade interpretativa, exigindo 

envolvimento, e não simples decodifição. 

Parecem confusas as afirmações dos/as professores/as CORAL E MAR, 

bem como as da instituição onde trabalham, quando dizem que trabalhar 

somente a leitura, como uma única habilidade, irá preparar os alunos para o 

mercado de trabalho ou para prestar exame no vestibular, pois é claro que hoje 

a preparação do cidadão para o mercado de trabalho deve incluir outras 

habilidades de conhecimento da língua, que possibilitem o homem a interagir 

com outras culturas, sua forma de pensar e de se comunicar. 

CORAL: “A pressão sobre o professor em preparar o aluno para o 

mercado de trabalho e vestibular é dar muita gramática, muito texto, 

muito simulado. Então, é deixando pra trás a oralidade”.  
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MAR: “No ensino médio, o objetivo dele não é comunicar em inglês. 

Se ele fizer isso, ótimo. Mas, eu deixo claro, para que eles tenham 

uma boa leitura, ao nível de compreensão desses textos que eles 

lêem”. 

A formação do aluno/cidadão deve ir além do término do ensino médio, 

pois esses alunos de escolas públicas desejam participar dessa aldeia global, 

formada por uma categoria de intelectuais trabalhando nas mais diversas 

organizações, corporações públicas ou privadas, regionais, fornecendo 

conhecimentos para o desenvolvimento (IANNI, 2002, p. 128). 

O aluno de escola pública de Petrolina pode, sim, querer ser um 

exportador de frutas, um consultor, um técnico de alguma empresa de 

exportação do Vale do São Francisco ou, até mesmo, um pesquisador junto à 

Embrapa, para desenvolver projetos de pesquisa que ajudem a região. 

Transformar-se em uma dessas profissões irá precisar de uma LE para falar, 

discutir suas idéias, negociar e escrever artigos, apresentar sua produção 

científica, como expressa Ianni (2002, p. 139): “A maior parte das 

comunicações, envolvendo todo tipo de intercâmbio, desde de mercadorias às 

idéias, realiza-se em inglês. Grande parte da produção científica, filosófica e 

artística está formulada na língua inglesa”. 

Essa reflexão só vem sedimentar o que se discutiu até o momento, ou 

seja, o desenvolvimento das quatro habilidades se fazem necessárias à 

formação do cidadão, para que ele tenha  amplo acesso ao conhecimento que 

está sendo desenhado, tecido, colorido, sonorizado, na aldeia global, 

concebido como um texto, um hipertexto, que pode ser lido, traduzido, 
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parafraseado. E todo esse material é composto por “inúmeros intelectuais 

individuais provenientes das mais diversas nações, múltiplo, ubíquo e 

polifônico, fala, escreve e pensa principalmente em inglês” (IANNI, 2002, 

p.137).  Além dessa inclusão do cidadão como participante dessa rede de 

informações, quero ainda concordar com Paiva, quando ela aponta 

contradições do MEC na elaboração dos PCNs-Ensino Médio  e sobre  a 

importância da LE como um direito do cidadão.  Vejamos: 

A aprendizagem de línguas estrangeiras, como direito básico 
de todas as pessoas e uma resposta a necessidades 
individuais e sociais do homem contemporâneo, não só com a 
inserção no mundo do trabalho, mas principalmente como 
forma de promover a participação social,tem papel fundamental 
na formação de jovens e adultos. A língua permite o acesso a 
uma ampla rede de comunicação e à grade quantitativa de 
informações presentes na sociedade contemporânea (PAIVA, 
1996, 13). 

 

Pontuando as contradições que aponta, ela diz mais: 

Para exercer a cidadania, é necessário comunicar-se, 
compreender, saber buscar informações, interpretá-las e 
argumentar, o que implica o desenvolvimento de todas as 
habilidades lingüísticas (PAIVA, 2003, 55). 

Em nenhum momento, esse documento sinaliza que todo o 
foco deve ser na leitura (PAIVA, 1996, 56). 

. 

A LDB prevê a obrigatoriedade de uma língua estrangeira moderna nos 

currículos dos ensinos Fundamental Médio, a partir da 5ª série. Na 

apresentação do documento, ressalta que a aprendizagem de LE deve centrar-

se no “engajamento discursivo do aprendiz, e que seja, habilitado a agir no 

mundo social de acordo com sua função social” (1996, art.26, & 5º ). Até aqui, 

os PCNs estão no mesmo discurso com os princípios da LDB, mas, quando os 
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mesmos documentos criam barreiras para seu ensino efetivo, afirmando que a 

referida função da língua esteja principalmente “relacionada ao uso que se faz 

de LE via leitura”, estabelecendo as contradições ou, como diz PAIVA, 

“contribuindo para a manutenção do status quo (ex. o foco na leitura em função 

das condições adversas das escolas públicas” (2003, 58). 

    Diante de todas as adversidades que marcam o ensino da língua 

inglesa no contexto da escola pública, não posso deixar de expressar que, a 

meus vivos olhos, eu acredito que é possível, sim, trabalhar as quatro 

habilidades. O que falta para reverter a situação são ações efetivas da política 

nacional para o ensino de LE, como distribuição de material didático pelo  

MEC, capacitações continuadas, com  apoio das faculdades de formação  de 

professores, entre outros. 

      

3.1.2.4 – O Escrever 

Quanto ao trabalho desenvolvido pelos professores, a habilidade da 

escrita não vai além de copiar o texto, os questionamentos a serem 

trabalhados, os exercícios de manipulação das estruturas gramaticais, 

preenchendo lacunas ou marcando a resposta em exercício de múltipla escolha 

(usado em compreensão de textos), tradução de vocabulário.  

As atividades utilizadas em sala são mescladas de procedimentos dos 

Métodos da Gramática - Tradução e alguns do Audiolingualismo. 
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VENTO: “Eu escrevo o texto no quadro, a gente lê, lê, vê o tema do 

texto. Muita repetição”. 

DUNA: “Eu uso muito texto, leitura. Faço muita tradução de textos, 

com dicionário. Eu acho bom, pois vai ampliando seu vocabulário; 

não a frase pronta, porque é difícil”. 

GELEIRA: “Eu dou o diálogo; eu treino com eles, muito, né? Uma, 

duas aulas só de treino”. 

Pude perceber que todos os sujeitos consideram que aprender inglês é 

saber a estrutura da língua, embora ela venha dentro de um contexto como 

pretexto, parecendo, mesmo, haver um consenso de que se aprende uma 

língua estudando gramática. 

Sendo o texto um pretexto para não ir direto à gramática, fica claro que 

as práticas metodológicas dos professores são pautadas num certo 

tradicionalismo, quando são denunciadas por certos procedimentos didáticos: 

aulas ministradas em português; pouquíssimo uso da língua oral em situações 

de comunicação real; cópias de textos no quadro; exercícios de gramática e 

tradução, com enfoque na leitura. O ensino é calcado, apenas, em exercícios 

gramaticais repetitivos, não havendo espaço para o desenvolvimento de outras 

habilidades da língua.   

Pelas respostas apresentadas, esse conhecimento profissional é feito 

através de aplicação de regras. Isto é, o papel do/a professor/a é o de 

comunicar e demonstrar a aplicação de regras e operações ao aprendiz, ao 
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invés de proporcionar-lhe a oportunidade de aprender a refletir sobre os 

questionamentos que vão além de regras expostas. 

Quando indago ”até que ponto as ações pedagógicas, tomadas em sala 

de aula, contribuem para o desenvolvimento de competência das quatro 

habilidades?”, focalizo o uso da língua em sala de aula. Para isso, fiz duas 

perguntas que caracterizassem: 1) o conceito que eles(as) têm sobre a 

abordagem comunicativa e 2) se os professores fazem uso dela, ou, se não, 

quais os motivos que os levam a não usarem-na. 

 

3.1.3 – Os Conceitos de Abordagem Comunicativa 

Analisando os conceitos que os/as professores/as têm sobre a 

abordagem comunicativa e sua utilização, ou não, na sala de aula, observei as 

seguintes falas: 

LUA: “È botar pra eles... mandar eles fazerem uma frase, três, que 

ele lembrou ter estudado, há muito tempo, no papel. Eles têm muita 

dificuldade de ta falando verbalmente em inglês. Eu acho, assim… É 

botar no papel”.   

MARINHA: “È explorar a realidade: eu faço diálogos, eu treino muito 

com eles, muito, né... Falar sobre o texto, aquela aula mais 

comunicativa”. 
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VENTO: “É você explorar o conteúdo, que você expõe, e dialogar 

sobre ele. Justificar o porque do conteúdo. Com o diálogo, você 

explora a realidade”. 

Para os professores, conforme as suas falas, o conceito de ser 

comunicativo em sala é utilizar as regras gramaticais em eventos escritos, ou 

seja, “usage” (forma), segundo Widdowson (1978), citado por Neves (1978), 

sendo que o saber “usar” a língua não é priorizado. Conforme afirma Almeida 

Filho (1998, p. 37), ser comunicativo significa: 

�
dar ênfase maior na produção de significados do que de   formas 

do sistema gramatical; 

�
representar temas e conflitos do universo do aluno na forma de 

problematização e ação dialógica; 

�
oferecer condições para aprendizagem subconsciente no trato de 

conteúdos relevantes que envolvam o aprendiz, para 

aprendizagem consciente de regularidade lingüísticas até para 

rotinização de subsistemas lingüísticos como pronomes e 

terminações verbais, que embasam o uso comunicativo extensivo 

da nova língua. 

  Já as falas que apresento, em seguida, conceituam que o ensino 

comunicativo é interação entre professor/linguagem/aluno. Ao estabelecerem 

essa relação, eles/as aproximam seus conceitos sobre o papel do professor 

como mediador, proposto pela teoria vygotskiana, a qual destina ao professor a 

função de agente mediador que, por meio da linguagem, intervém e auxilia na 
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construção e na reelaboração do conhecimento do aluno, contribuindo para o 

seu desenvolvimento (do aluno). A teoria sócio-intearacionista de Vygotsky 

salienta, entretanto, que a aprendizagem dos alunos vai sendo construída 

mediante processos de interação entre indivíduos, seu ambiente sócio-cultural 

e outros indivíduos mais experientes. Sob essa perspectiva, torna-se clara a 

oposição à abordagem tradicional.  

DUNA: “È aquela aula que professor e aluno se entendem”. 

MAR: “Ter interação professor/aluno. Não é apenas o professor 

falar, mas o aluno entender. Tem que haver troca”. 

GELEIRA: “Interação entre professor e aluno. Tem que ter retorno. 

Tem que ter reação. Exemplo: Se eu pergunto ‘where´s my cap?’ e 

ele não responder, não houve comunicação”. 

CRUZEIRO: “São diálogos; é teatro, onde a gente pode explorar a 

realidade. Eles podem simular uma entrevista, um repórter e, o 

outro, um ator”. 

A limitação do desenvolvimento de uma única habilidade (leitura) na 

formação do cidadão não o estará preparando para o exercício da cidadania e 

nem o qualificando para o trabalho. Sobre esses argumentos de que o 

conhecimento das habilidades orais de uma língua estrangeira, em situação de 

trabalho é relativamente pequeno, quero me reportar a Paiva, quando ela 

questiona essas orientações impostas ao ensino de LE. Segundo ela:  

É um tanto duvidoso em um contexto globalizado como o 
nosso, ao abrir os jornais, vermos, diariamente, nos 
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classificados, a procura por profissionais que falem a língua. 
Nunca vi um anúncio que procure alguém que leia em inglês, 
mas que fale, o que pressupõe conhecer essa língua como 
língua viva e não morta com seus textos escritos (PAIVA, 1996, 
p.39.).    

 

Portanto, para ensinar a língua inglesa visando a uma formação integral 

do sujeito, é necessário que esse ensino aconteça a partir do desenvolvimento 

das quatro habilidades: ler, escrever, ouvir e falar. A prática que se concentra, 

apenas, em uma habilidade de leitura, por exemplo, limita a ação do sujeito na 

sociedade.   

 

3.1.4 – O Uso do  Material em Sala de Aula 

Como foi exposto, anteriormente, o uso ou não do material didático 

serve como um componente para analisar como o processo de 

ensino/aprendizagem é refletido na prática do professor. Por exemplo: 

considerando a resposta da professora, quando solicitada a descrever como é 

sua aula no dia-a-dia, ela disse: ”Bem! A gente se baseia muito, muitas vezes, 

nos recursos, né? Quais são nossos recursos? Sala de aula, né?. giz e o 

quadro, e, às vezes, um sonzinho” (VENTO).  

Fica evidente, nessa fala, que não são as necessidades e os interesses 

dos alunos que determinam o conteúdo e a forma das atividades que 

acontecem na sala de aula, mas, sim, os recursos empregados.  
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O material de linguagem audiovisual utilizado pelos/as professores/as 

entrevistados/as são: fita cassete, CD, livro didático (só para consulta e seleção 

de exercícios) e poucas figuras. 

Vejamos que o uso da música em sala de aula se faz porque os alunos 

gostam disso:  

DUNA: “Eu uso música de vez em quando. Eles gostam muito de 

traduzir música, texto. Aí, ele, ampliando seu vocabulário, com 

certeza de dez, duas palavras vão ficar gravadas na mente”. 

VENTO: “Às vezes, uso um sonzinho. Eles gostam de música e 

você, muitas vezes, trabalha música pra despertar neles…”. 

LUA: “Eu, às vezes, levo uma música pra eles ouvirem e botarem 

palavras, como se fosse completar…”. 

As palavras dos/as professores/as acima deixam claro que eles/as usam 

a música para agradar o aluno; talvez, para tornar a aula mais atrativa, não se 

importando se está existindo o desenvolvimento da compreensão auditiva ou, 

mesmo, a integração à compreensão escrita. Ela é também usada para 

despertar o aluno, motivá-lo. A música em sala de aula, a meu ver, é usada 

para quebrar essa rotina “do faz de conta que eu quero aprender inglês. Já que 

o inglês está no currículo e nós temos que estudá-lo, vamos pedir música para 

a professora”. Essa idéia pode ter sentido na seguinte fala: “Eu trabalho muito a 

tradução; muito mesmo. E, até que eles gostam: ‘Professora, cadê? Vamos 

pegar um texto pra gente traduzir’. E, aí, música também... (DUNA). Eles já 

estão tão acostumados com isso que, quando sai da rotina, eles pedem ao 
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professor(a). Essa postura da professora se enquadra no velho amigo método 

das salas de aula, o de Tradução e Gramática. 

Conforme o que já foi exposto nas análises, a forma pela qual esses 

recursos são trabalhados reflete o embasamento teórico do professor. Se a 

perspectiva do professor/a usar a música, o texto, é para “traduzir”, essa 

situação se encaixa numa abordagem tradicional. Agora, se a postura da 

professora Lua foi provocar reflexão, identificação, levando o aluno a decidir 

qual a palavra certa que se encaixa no espaço em branco da letra da música, 

podemos ver um procedimento sugerido na concepção construtivista, pois 

envolve o aluno no processo de apreensão de informação específica na 

música. No caso da professora Lua, os motivos de usar a música em sala são 

apoiados nas mesmas razões dos outros, quer dizer, usam a música para 

mudar um pouquinho o ambiente de sala de aula de inglês e agradar os alunos. 

Todas as razões são baseadas no senso comum deles/as de agradar e mudar, 

um pouco, a visão dos alunos em relação à língua inglesa e à rotina da aula. 

MARINHA: “Já que eles num entendem os objetivos de aprender  

LI... ... eles não entendem isso devido à realidade deles... não faz 

parte do contexto deles”. 

MAR: “Professor, nós não vamos morar nos USA”. 

CORAL: “Relutam muito... Inglês é outra língua, outra realidade”.  

LUA: “Eles querem que você dê o assunto com vocabulário; têm que 

traduzir todinho, ao pé da letra. Às vezes, digo que num dá, pois eu 

vou atrasar ao assunto…”. 
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3.2 – Aprendendo a descobrir e ensinar: os Parâmetros Curr iculares 
Nacionais 

Para responder à pergunta da pesquisa (Por que essa prática tradicional 

continua ancorada nas salas de aula de inglês), procurei analisar o 

conhecimento teórico que os professores/as têm sobre os PCNs-LE e se houve 

mudança na sua prática. Utilizo os parâmetros, pois os eles foram elaborados 

para nortearem os ensinos fundamental e médio e, também, procura contribuir 

na correção de falhas em nosso sistema educacional, visando à melhoria da 

qualidade de ensino.  

Sei que a transposição didática desse documento, via Secretarias de 

Educação, é muito difícil e, em se tratando do interior, ainda é pior. A seguir, 

apresentarei algumas falas dos professores que participaram de uma a duas 

capacitações. 

O professor Mar relata a contribuição dos PCNs para a sua prática 

pedagógica: “…a ter mais consciência de que eu deveria seguir o caminho que 

eu vinha trilhando, ou seja, mesclando as habilidades, ler, ouvir, falar e 

escrever. Eu vi nos PCNs que o ensino médio deveria usar mais leitura”. 

Parece que não ficou claro para o professor, como, também, para as 

professoras Cruzeiro e Duna, quais as reais habilidades que devem ser 

ensinadas. Vejamos: 

CRUZEIRO: “Ele quer que a gente trabalhe a oralidade. Mas, os 

PCNs não levam em conta que os alunos não têm essa bagagem”. 
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DUNA: “Ele diz que o aluno tem que sair falando inglês, mas, é 

impossível, se a gente não fala inglês. A gente fala o mínimo”. 

Essas falas de Cruzeiro e Duna revelam uma certa desconfiança e 

descrédito nas orientações dos PNCs-LE quanto ao desenvolvimento da 

oralidade, que consideram impossível realizarem no dia-a-dia dos(as) 

professores(as). Como eles mesmos já falaram a competência comunicativa 

necessária para desenvolver esta habilidade, eles ainda não a possuem.    

Parece-me que os/as professores/as têm um entendimento que a 

abordagem comunicativa está mais presente no ensino médio. O professor 

Mar, entretanto, viu nos PCNs que é para ser dada ênfase à leitura. 

Passaremos a ler o que se diz nos textos do Ensino Médio, Parte II –  

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 

Torna-se fundamental, conferir ao ensino escolar de LEs um   
caráter que , além de capacitar o aluno a compreender e a 
produzir enunciados corretos no novo idioma, propicie ao 
aprendiz a possibilidade de atingir um nível de competência 
lingüística capaz de permitir-lhe acesso a informações de 
vários tipos, ao mesmo tempo que contribua para  sua 
formação geral enquanto cidadão (1998, p. 148). 

 

E, ainda, alerta para o fato de que o ensino de línguas não se baseie em 

atividades que busquem o domínio do sistema formal da língua, mas, sim, em 

atividades que levem o aluno a usar o “…novo idioma em situações reais de 

comunicação” (PCN-LE, 1998, p. 150), pois da forma que estão trabalhando as 

quatro habilidades “...acaba-se centrando-se nos preceitos da gramática 

normativa, destacando-se a norma culta e a modalidade escrita da língua” 

(PCN-LE, 1998, p. 150).  
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Para confirmar essa incoerência entre os professores de LI quanto aos 

objetivos do ensino da LE, vejamos o que diz o documento do Ensino 

Fundamental, 5ª a 8ª série, volume 9, sobre essa temática: 

…a aprendizagem da LE deve centrar-se no engajamento 
discursivo de modo a agir no mundo social,.seja balizado pela 
função social da língua na sociedade brasileira. Tal função está 
relacionada ao uso que se faz de LE via leitura, embora se 
possam considerar outras habilidades comunicativas em 
função da especificidade de algumas LEs e das condições 
existentes no contexto escolar (PCN-ENSINO 
FUNDAMENTAL, 1998, p.37). 

 

Como podemos ver, a compreensão da(s) habilidade(s), que devem ser 

ensinadas/aprendidas, na visão dos professores acima é confusa. Como 

enfatiza Santos (2000, p. 41):  

A limitação quanto à escolha da LI como língua estrangeira e á 
leitura como única alternativa em termos de desenvolvimentos 
de habilidades lingüísticas também deixam clara a incoerência 
do texto dos PCN para o ensino fundamental em relação aos 
textos oficiais que visam divulgá-los, bem como em relação às 
orientações dos PCN para o ensino médio. 

 

Daí a necessidade de traduzir esses princípios teóricos em práticas de 

ensinar e aprender. Como diz Moita Lopes (In: Paiva 2003,p.60)     

a linha teórica torna possível a compreensão dos parâmetros  
como um mapa que indica direções... usando a metáfora do 
campo de futebol, ele diz: saiba-se em que  direção se deve 
chutar a bola em vez de chutá-la em todas as direções.Isso não 
quer dizer, contudo, que não se possa conceber novas 
maneiras de realizar jogadas, pois isso é dos pressupostos 
marcantes do modo como se formularam os PCNs de LEs. 

 

Vejo que a conscientização teórica, mediada at ravés das leituras e 

discussões, é essencial aos professores(as), na medida em que os leve a  
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refletir e os tornem mais flexíveis para improvisar, mudar suas metodologias, 

mediante as necessidades da “ urgência de sala de aula” (CAVALVANTI, 1990, 

p. 63), como, também, para ensinar de um modo politicamente engajado. Isso 

remete ao que Almeida Filho chama de “competência aplicada”, necessária ao 

professor: 

desenvolver uma crescente explicitada e teoricamente 
iluminada competência , que capacita  o professor a ensinar  
de acordo com que se sabe conscientemente (subcompetência 
teórica) porque ensina da maneira que ensina e porque obtém 
os resultados que obtém.(1999 , p. 94). 

 

Seguindo esse raciocínio, explicito outras afirmações sobre a temática 

do entendimento e aplicabilidade dos Parâmetros em sala de aula. 

VENTO: “Do pouco que lê, para mim, no momento, é ainda reflexiva. 

Os PCNs, é tudo novo, inovador; serviu de reflexão. Nada mudou a 

minha prática”. 

CORAL: “Eu quase não li; eu acho complexo. 

A afirmação da professora Vento revela que o processo de apreensão 

do conteúdo, nos PCNs, ainda é embrionária, digo, só serviu para levar a 

professora a refletir  e  essa reflexão  não foi proveitosa a ponto de influenciar a 

sua rotina em sala.    

Para muitos professores aos quais eu apliquei o questionário seletivo 

para a escolha dos meus sujeitos desta pesquisa, a resposta foi igual ao de 

Coral. Fica claro que muitos não tiveram contato com o conteúdo ou que não 
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tiveram oportunidade de participar das poucas capacitações que foram 

oferecidas na GERE, como relata a professora: 

LUA: “Eu li o parâmetro, e foram feitas umas duas capacitações: 

Como trabalhar o inglês e como avaliar. Num foi totalmente…”. 

Embora as capacitações tenham sido poucas, ela ressalta a importância 

do material que estudou, para a sua prática: 

LUA: “... foi aí que aprendi mais, e aprofundar o inglês, saber 

orientar mais. Achei que melhorou um pouco, assim… que não só 

colocar matéria, assunto no quadro, visualizar mais sobre os 

desenhos. Você pega as figuras com os textos, tira verbos, 

substantivos, tirar...”. 

Sabe-se que uma ou duas capacitações não seriam suficientes para 

assimilar, selecionar informações que possam fazer mudanças significativas na 

prática diária, mas, é interessante notar que ela aponta em que melhorou: 

“…assim… que não é só colocar matéria no quadro. Você pega as figuras com 

os textos, tira verbos, substantivos. 

Ainda dentro desse pensamento, vejamos o que diz outra professora:  

DUNA: “Contribuiu na maneira de trabalhar a gramática. Não 

trabalho ela seca. Hoje eu uso o texto e a gramática. Até que eu 

tinha raiva do texto, de ler, e tinha que traduzir, procurar palavras no 

dicionário… Eu acho que mudei”. 
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Observo que a professora Duna tem entendimento de que não é viável 

trabalhar só a gramática, mas, por outro lado, o objetivo com o qual ela usa o 

texto em sala é só para traduzir. Vejo, também, que ela se sentiu um pouco 

insegura com essa nova forma de trabalhar, quer dizer, usar o texto, pois,  

tinha que traduzir o texto em casa, antes de usá-lo em sala: “Até que eu tinha 

raiva do texto, de ler e tinha que traduzir, procurar palavras no dicionário”. 

Através desse procedimento, posso relacionar sua prática a uma abordagem 

tradicional, utilizando o “velho amigo” método de Tradução/Gramática. O 

procedimento da professora Duna ao trabalhar o texto não propicia aquisição 

contextualizada e ampliação do repertório vocabular. As Orientações 

Educacionais Complementares aos PCNs-Ensino Médio, advertem que o 

professor leve seu aluno a ampliar seu vocabulário através da “Leitura e da 

exploração de diversos textos de diversas naturezas, apoiadas em atividades 

temáticas e de associação de vocábulos que partem de um determinado contexto e 

remetem a outros, por analogia ou antagonismo “ (1999, p.105). 

Concordo com o trecho acima, pois a tradução, do jeito que é feita, não 

vai ampliar o desenvolvimento vocabular do aluno, pois, a partir do 

conhecimento prévio que o aluno tem sobre o tema vai motivá-lo a conhecer 

novas palavras. 

Utilizando ainda a fala da professora Duna “Os PCNs têm muita coisa 

boa, as metodologias certas, mas, a falta de apoio dificulta a minha prática”. 

Realmente, os PCNs trazem novos enfoques teórico-metodológicos de ensinar 

e aprender LE e têm a intenção de levar a uma prática reflexiva, que venha 

trazer mudanças nas práticas dos profissionais  interessados e que pode levar 

toda uma vida. 
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Ainda colhendo informações sobre a contribuição que os Parâmetros 

têm na rotina diária em sala, passarei a analisar mais uma fala: 

CRUZEIRO: “…ajudou a fugir da realidade. Saí das quatro paredes. 

Eu já tirei pra levar ao Shopping Center, lá é rico para dar aula. Já 

levei para um hotel, conhecer o dia-a-dia de recepcionista. 

Percebe-se, aqui, que o contato com os  PCNs e a discussão sobre ele 

influenciaram sua maneira de ensinar. Essa tomada de decisão, como já disse, 

leva tempo. Ela explica: 

“Eu não conheço profundamente, mas estudei porque, quando foi 

lançada a nova LDB, eu estava trabalhando numa escola privada. 

Então, nós fomos, de certa forma, forçados a ler um pouquinho, a 

entender esses parâmetros. Tivemos que estudar” ( CRUZEIRO).    

Esse estudo que ela teve, mesmo não tendo sido profundo, provocou 

uma discussão que, depois, trouxe uma mudança metodológica na sua visão 

de ensinar e aprender inglês: “… eu saí das quatro paredes...”. 

Por isso, digo: é fundamental que o professor de LE tenha 

conhecimento, tanto das questões teóricas sobre aprendizagem da língua 

como das questões metodológicas e pedagógicas. Como afirma Shön, citado 

por Nòvoa (1995, p. 29), ”a atividade profissional requer do realizador uma 

competência teórica, prática, criativa para agir em contextos instáveis, 

indeterminados e complexos”. 

A Professora Marinha  afirma que  
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“…os PCNs é um referencial teórico. A gente não tem, então, 

colocado muito em prática, mas, a gente vai estudando como ele é, 

até entender completamente, né?, que ainda é muito… Mas,  a 

gente ainda sente que ta muito abstrato. Houve capacitação para o 

ensino fundamental. Não teve nada para o ensino médio, por isso, 

não contribuiu, porque não teve nada. Eu leio, assim, raramente, dou 

uma olhadinha” (MARINHAS). 

Constato que a professora Marinha diz que os PCNs são referências 

teóricas, mas que não os lê muito. Percebo um certo distanciamento que ela 

demonstra em relação aos mesmos. Nada mudou. Por que iria mudar? Não 

houve nenhum planejamento para divulgar essa nova proposta para o ensino 

médio. o pouco conhecimento que ela tem não é suficiente para aplicá-lo em 

situações cotidianas.  

Considerando tudo que foi exposto acima sobre a contribuição dos 

PCNs-LE, em geral o que houve  foi um despertar dos professores em relação 

aos documentos, mesmo lamentando que existia capacitação apenas para o 

Ensino Fundamental, inexistindo-a para o Ensino Médio. Os depoimentos de 

Coral, Lua e Duna, sujeitos desta pesquisa, revelam aspectos importantes no 

processo ensino/aprendizagem da LI a partir dos PCNs. De acordo com as 

suas falas, a condução de suas aulas sofreu algumas modificações. Primeiro, 

perceberam que o “como“ ensinar poderia ser diferente, adotando outras 

abordagens. Segundo, através dos conhecimentos teóricos adquiridos, os 

professores tentam aplicá-los no cotidiano escolar. 



 

 

122 

 
 

Observo, também, que os professores não tiveram oportunidade de 

participar de programas de capacitação para a implementação das novas 

propostas de currículo para o ensino de LE. Mediante esses fatos, posso 

considerar que existem falhas na sua implementação e no processo de 

comunicação (Secretaria de Educação-professores), na preparação prévia 

(planejamento) e acompanhamento (consistência). Como já mencionei antes, a 

transposição dos papéis que os parâmetros assumem para o ensino médio, 

quais sejam, “difundir os princípios da reforma curricular e orientar o professor, 

na busca de novas abordagens e metodologias” (PCN-Ensino Médio, 1999,.p. 

13), se desviam durante o percurso que sai das Secretarias de Educação até 

os(as) professores(as). O papel de estímulo e apoio à reflexão sobre a prática 

diária e o planejamento de aulas, conforme apresentado no texto de carta ao 

leitor, fica à deriva, ou seja, os objetivos dos Parâmetros tomam outro curso, 

em virtude das correntes do mar, que são as faltas de comunicação, de 

planejamento e de continuidade para a aplicabilidade dessa nova proposta.  

Só para ilustrar, a falta de uma formação continuada foi constatada no 

questionário prévio, que apliquei para trinta e seis professores: somente quatro 

fizeram especialização em Programação de Ensino de Língua Inglesa, 

oferecido na FFPP-UPE; dos trinta e seis professores, dezesseis fizeram 

especialização em Língua Portuguesa. Com base nestes dados, trago 

Cavalcanti e Moita Lopes (1991), quando criticam os professores que 

acreditam que a conclusão da graduação implica o término de sua formação. 

Eles afirmam que “a falta de uma formação continuada leva o professor a agir 

somente de acordo com sua competência implícita, ou seja, agir de acordo com 
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suas crenças, intuições e experiências”. (deixe essa parte aqui como está, só 

vou tirar nas pgs,127 128) 

 Almeida Filho, citado por Felix (1999, 32), comenta também sobre este 

fato. “A palavra formação indica corretamente o processo dinâmico, que se 

desenvolve ao longo do tempo”. 

A reflexão que faço até aqui, me leva a perceber que quanto mais básica 

for a formação do professor, de acordo com os conceitos de Almeida Filho, 

maior será a probabilidade de o professor orientar seus alunos, baseado numa 

competência constituída por crenças, intuições, experiências, de como foram 

ensinados ou como aprenderam a LI. Continuando seu pensamento, ele diz 

que, se essa formação for contínua, ele terá constante crescimento 

profissional, levando-o a sair do nível de intuição e das crenças e passar a 

explicar, com clareza e articulação, porque ensina da maneira que ensina e 

porque obtém os resultados que obtém (ALMEIDA FILHO, 1998). (deixe como 

está nesta pg., ok? 

 Leffa (2001) também alerta para o fato de que a formação de um 

profissional de LE é um processo de investimento longo e pesado, pois 

estamos tocando o ser humano na sua essência “Tanto pela ação do verbo 

ensinar, que significa provocar uma mudança, estabelecendo, portanto, uma 

relação com a capacidade de evoluir, como objeto do verbo, que é a própria 

língua, estabelecendo aí uma relação com a fala” (p. 331). (continua aqui nesta 

pg, mudarei na outra 128). 
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Sem as capacitações, encontros, apoio pedagógico que os professores 

desejam, quer dizer, sem um investimento sério e longo, não irá obter um 

profissional dentro do perfil que se deseja: reflexivo e comprometido com a 

educação (LEFFA, 2001). (fica como está aqui ,muda só 128) A formação 

desse profissional, apenas se inicia quando ele sai da universidade, pois o 

processo é demorado. 

 

3.3 – Aprendendo a sonh ar: visão dos professores sobre um ensino eficaz 
de ing lês na escola púb lica.   

Ao fazer a última pergunta aos meus tripulantes: “o ensino de inglês nas 

escolas públicas deveria ser eficaz, se…”, busquei identificar os percursos já 

navegados pelos professores (as experiências vividas) e encontrar novas 

formas de navegar (desejos, anseios) e, ao mesmo tempo, apontando 

instrumentos e ações necessárias para o ensino eficiente de inglês. 

Convido o leitor a “embarcar” nesse sonho, que não é só dos meus 

tripulantes, mas de todos os professores comprometidos com a sua profissão 

de educador. 

DUNA: “…se tivéssemos mais apoio em tudo. Têm poucas 

capacitações, mas, não tem uma proposta. Nem no município tem!”. 

No início do ano, sentamos, aí, vamos dividir, né, os conteúdos. 

Mas, preciso de apoio. Somos desprezados. Até, por conta disso, o 

alunado não tem interesse”. 
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Percebo, nessa fala, um desestímulo que ela revela em relação ao 

ensino/aprendizagem de inglês. Ao afirmar que “se tivéssemos mais apoio em 

tudo”, denuncia a falta de uma atividade mediadora entre professores e 

Secretaria da Educação. 

Se considerarmos que o ensino eficaz se dá pela mediação de outros 

fatores externos e, conseqüentemente, do papel que essas instâncias 

educacionais têm sobre o ensino de inglês nas escolas públicas, devemos nos 

apoiar no que diz Vygostky ( 1993, p. 53): “a mediação é o processo de 

intervenção de um elemento intermediário numa relação; a relação deixa, 

então, de ser e passa a ser medida por esse elemento”. Então, o 

ensino/aprendizagem de inglês é elemento mediador nessa relação, isto é, a 

viabilização de capacitações contínuas e de planejamentos constitui elementos 

mediadores nesse processo, pois essa relação é crucial na mudança do perfil 

do ensino de inglês nas escolas. 

Dentro dessa visão, o papel da Secretaria da Educação é fornecer a 

direção e a mediação necessárias para o ensino/aprendizagem da LE nas 

escolas. 

MAR: “…a capacitação é fundamental… a formação continuada, 

porque as coisas estão mudando constantemente. Uma aula que 

você preparou hoje, nem sempre servirá para o próximo ano, pois o 

momento histórico é outro. Então, a gente tem que estar atento. 

VENTO:  “…Se tivesse mais capacitações, que o corpo docente 

mostrasse a importância do inglês. Se os alunos tivessem 
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consciência do porquê de inglês e muito material didático, visual do 

mundo atual. Só isso, para mim eu acho que seria suficiente. 

GELEIRA: “…se a gente tivesse mais apoio pedagógico. Investir, 

investir mais na sua capacitação, mesmo que a Secretaria não 

invista. Se aumentasse o salário para nos dedicarmos mais… 

Trabalhar numa escola só…”. 

LUA: “…se tivesse mais capacitações, encontros, entrosamentos. É 

como se fosse troca de experiência. 

Mar, Vento, Geleira e Lua compartilham a mesma opinião no sentido de 

que ter mais capacitações vindas da Secretaria, como, também, promoção de 

encontros e disponibilidade de materiais didáticos. Para Almeida Filho (1993, p. 

94): 

A competência profissional se desenvolve através da 
participação do professor em movimentos de atividades de 
atualização profissional permanente. Sabe-se, porém que a 
maioria dos professores de escola pública não têm condições 
de participar de cursos de aperfeiçoamentos ou pós-graduação 
devido a muitos fatores: financeiros, sobrecarga de trabalho , 
falta de tempo. 

 

Eu acrescento, ainda, a distância, como sendo um outro fator de 

impedimento para o desenvolvimento da formação continuada. Isso tem 

influenciado bastante a nossa região, pois os seminários, encontros e cursos 

são mais realizados em grandes cidades e, quando tem, é uma vez por ano ou 

a cada dois anos. 



 

 

127 

 
 

Continuando a discussão dos fatores que têm contribuído para o 

desenvolvimento da competição profissional, vejamos, a seguir, o que diz mais 

uma das tripulantes. 

GELEIRA: “…se a carga horária diminuísse – professor com 200 

horas tem 20 turmas. Eu acho difícil um professor fazer um bom 

trabalho com tantas turmas e tantas escolas para ensinar”. 

Já outros não demonstram interesse por não terem consciência da 

importância da atualização continuada para o profissional, ou, mesmo, porque 

alguns professores, também, não vêem importância da LI no contexto atual. 

Retomo a fala da tripulante, quando ela enfatiza que o corpo docente 

mostrasse a importância da aula de inglês e que a falta de consciência e 

motivação dos professores de LI são refletidas no próprio pensamento do aluno 

para aprender a LI.    

Sabemos que, além da formação durante a graduação, é muito 

importante que essa formação continuada esteja presente na vida do 

profissional. Para ilustrar o desejo desses tripulantes quanto à capacitação, 

vamos aos fatos: dos 36 professores com quem apliquei o questionário, 16 

fizeram  especialização em Língua Portuguesa e, somente 6 fizeram 

especialização em Programação de Ensino de Língua Inglesa. Constatou-se 

que 85% dos professores não participam de seminários, workshops ou 

programas que possam se atualizar nas novas abordagens de ensino, 

processos e estratégias de aprendizagem e a contextualização de conteúdos 

que promovam uma  melhor aprendizagem da língua inglesa. Com esse 

resultado, não vejo possibilidade de mudança no processo  
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ensino/aprendizagem da LI se não houver atualização contínua, formação 

permanente, integrado no dia-a-dia dos professores e da escola.(Alda , mudei 

essa parte .Que tal?)  a parte amarela e azul  deixe,ok? Qdo.entregar a 

cópia p. Ana coloqu e essa parte de lil ás, ok?  

 

                         

  

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1 – Repensando a prática pedagóg ica 

Neste último capítulo, o objetivo é refletir sobre a prática pedagógica dos 

professores de LI nas escolas públicas. Ressalto algumas contribuições deste 

estudo “viagem” para, depois, sugerir alguns possíveis caminhos às futuras 

“navegações”. 

O estudo foi motivado pelas indagações acerca do ensino da LI nas 

escolas públicas de Petrolina, relatadas pelos alunos/estagiários nos 

seminários de Prática de Ensino (PE), destacando: o desinteresse pela LI; a 
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negação da sua importância; a grande quantidade de alunos na sala de aula; 

atividades meramente mecanicistas e tradicionais; e aulas monótonas. 

Eu não poderia ficar alheia às dificuldades, às indagações levantadas 

nos seminários de Prática de Ensino, que colocavam em xeque a prática do 

professor de LI. 

Esses resultados me levaram a desenvolver este trabalho, cujo objetivo 

foi analisar as práticas pedagógicas dos professores de LI, respondendo as 

duas perguntas da pesquisa:  

1) Que princípios teórico-metodológicos norteiam as práticas 

pedagógicas?  

2) Até que ponto as ações pedagógicas adotadas em sala contribuem 

para a promoção de desenvolvimento das quatro habilidades: ouvir, 

falar, ler e escrever? 

As análises desenvolvidas no Capítulo 3 revelam algumas 

considerações que enumerei e discutirei, a seguir. 

Primeiro: constatei que o referencial teórico-metodológico que 

fundamenta a prática da maioria dos/as professore/as tem uma marca forte de 

escola tradicional, mais especificamente no que se refere aos procedimentos 

característicos do Método da Gramática – Tradução. Mesmo aqueles 

professores que fizeram pós-graduação, estudaram as novas concepções de 

ensino, como a abordagem comunicativa, mas continuam ainda presos à 

abordagem tradicional de ensino. Isso se configurou na ênfase dada por esses 

professores(as) à produção e à sistematização da gramática e à ausência de 
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criação de momentos para o desenvolvimento da comunicação real na língua-

alvo (inglês). 

Pude, também, perceber, nas entrevistas, que a metade possuía um 

nível básico de competência lingüística, mas não comunicativa, isto é, sabem 

as estruturas gramaticais da língua, mas não as usam na comunicação, sem as 

quais se torna impossível desenvolver um trabalho comunicativo em sala. 

Constatei, também, que alguns professores apresentam um nível de 

competência lingüístico-comunicativa consolidada e um nível de competência 

aplicada (teórica) limitado. Esse desenvolvimento de competências apontadas 

nas concepções de ensino/aprendizagem justifica posturas tradicionais, pois a 

modificação de uma prática pedagógica requer repensar e incorporar novas 

concepções de linguagem, de aprender, de ensinar e, como afirma Almeida 

Filho (1998, p. 19): “Sem reflexão sobre as alterações produzidas e sem 

aprofundamento da base teórica que explique a prática não há garantia de que 

a essência da abordagem mude de fato”.        

Com relação às ações pedagógicas e aos procedimentos realizados 

pelos professores na formação das quatro habilidades – ouvir, falar, ler e 

escrever –, os resultados levantados e analisados não promovem a integração 

das mesmas. Mesmo que as propostas educativas de ensino de línguas, como 

a Coleção Carlos Maciel e os PCNs-LE ofereçam uma abordagem 

comunicativa, as atividades analisadas ainda exploram a estrutura gramatical, 

a tradução e a repetição como estratégias de leitura. 

Se os professores têm conhecimento dessa nova concepção de ensino, 

quais os fatores que ainda os impedem de alterar sua prática de ensino? 
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Em termos gerais, pode-se apontar alguns fatores que produzem 

interferência na utilização dessa abordagem: a falta de conhecimento teórico e 

prático; a falta de competência comunicativa; a falta de material e a ausência 

de capacitações e apoio das Secretarias de Educação.  

Outro aspecto que gostaria de comentar são as interpretações, 

limitadas, dos professores quanto à abordagem de ensino/aprendizagem de 

LE, privilegiada nesses parâmetros curriculares. Essas interpretações podem 

comprometer ou não as orientações didáticas dos documentos do Ensino 

Fundamental e Médio. Alguns professores acreditam que as orientações 

didáticas no ensino médio visam à aprendizagem da LE via leitura. Já outros 

entendem que a abordagem comunicativa está relacionada ao ensino médio, 

isto é, enfatizam o desenvolvimento das quatro habilidades (ouvir, falar, ler e 

escrever), capacitando o aluno a participar dos diversos tipos de informações 

na sociedade atual. 

Em relação à formação de professores, é oportuno mencionar que a 

prática pedagógica de inglês está, também, relacionada com a sua formação 

inicial. Segundo Gómez (1992), há dois modelos de formação de professores, 

definidos por dois modelos de concepções de ensino: a racionalidade técnica e 

a racionalidade prática.  

O primeiro modelo, por separar a teoria da prática, inviabiliza a formação 

de profissionais reflexivos e, no entanto, favorece a formação de técnicos de 

ensino. Esses profissionais, formados nesse modelo, são incapazes de refletir 

sobre o seu contexto de ação; desenvolvem suas teorias a partir de sua prática 

pedagógica e de suas atividades. Segundo Gomes (1992), essa prática estaria 
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dirigida para soluções de problemas, mediante aplicação rigorosa de teorias e 

técnicas científicas, vistas como verdades absolutas. Em decorrência dessa 

ênfase dada à teoria dissociada do conhecimento prático, a prática docente fica 

comprometida. Da mesma forma, a ênfase na prática dissociada da teoria afeta 

o entendimento do professor para entender e refletir sobre sua ação e/ou 

durante sua ação (SHÖN, 1985). 

Sendo a universidade o centro de produção científica de conhecimentos 

novos, de cultura, deve ter, também, um maior entrosamento com as 

orientações sugeridas pela LDB e pelo MEC, pois, estaria ela propondo uma 

formação de professores completamente distorcida da realidade. A preparação 

dos futuros professores para atuarem nas escolas de ensinos fundamental e 

médio, passa pelas instituições de ensino superior. Mediante isso, a 

universidade não pode manter-se afastada dos documentos oficiais (PCNs-LE) 

que norteiam o ensino, visando a sua transformação no sentido de atender às 

necessidades da atual sociedade, mediante a melhoria da qualidade de ensino, 

conforme a Lei nº 9394/96, de Diretrizes e Bases da Educação.    

 

2 – Contribuições da pesquisa e sugestões 

Espero que este estudo possa contribuir para uma melhor compreensão 

de como os professores de inglês atuam em sala de aula.  

O estudo realizado me possibilitou uma maior reflexão sobre a formação 

dos professores; levou-me a refletir sobre a minha própria prática como 

educadora; a repensar algumas disciplinas de Prática de Ensino de Inglês, à 
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luz dos PCNs-LE, no novo Curso de Letras/Inglês –FFPP;  a ver que a solução 

para desenvolver uma abordagem comunicativa parte da raiz, ou seja, inicia-se 

na  formação do professor de inglês. Essa competência comunicativa só pode 

ser desenvolvida se a língua for usada no contexto do cotidiano da sala de 

aula. Ao iniciar um grupo de estudo em formação contínua de professores, com 

egressos das escolas públicas, atendendo a uma solicitação muito forte, 

segundo Paiva (2003, p.61), “é preciso cobrar das universidades que reciclem 

os profissionais despreparados  que já estão atuando no mercado “. 

Aponto algumas sugestões para trabalhos futuros, a partir dos 

resultados desta pesquisa: 

�
Elaborar um programa de formação continuada, abordando as 

concepções de ensino/aprendizagem sugeridas pelos PCNs-LE, 

para ajudar os/as professores/as da rede pública de ensino a 

repensarem a sua prática; 

�
Criar grupo de sessões reflexivas com os docentes da FFPP, 

principalmente com os professores do curso de Letras, para 

discutirem suas ações e, também, como os saberes produzidos 

pelo curso são construídos. Sendo a criação de espaços 

reflexivos novos nas instituições, é interessante mobilizar esforços 

coletivos para que esses profissionais envolvidos possam avaliar, 

discutir e problematizar as experiências vividas na sua prática 

docente, transformando-a, para dar conta das necessidades do 

atual contexto educacional brasileiro; 
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�
Implantar um projeto de aulas para um curso de inglês básico, 

para os alunos do Ensino Médio, ministrado pelos graduandos em 

LI, como proposta de estágio extra-curricular, com as seguintes 

proposições: 

(a) Investigar maneiras eficazes de promover a aprendizagem da 

língua inglesa;  

(b) Utilizar vários recursos, atividades organizadas, materiais que 

possam ser instrumentos mediadores em contextos reais de 

aprendizagem;  

(c) Discutir os resultados observados com orientador(a) e pares, com 

a duração de um ano para cada turma . 

Sei que essa “rota” percorrida pelo meu “barco” levantará várias âncoras 

de outros barcos, para seguir outras viagens. O caminho que percorri, ofereço 

à comunidade acadêmica, aos professores e aos alunos, para que seja 

questionado e interpretado. Finalizo com o pensamento de Confúcio: “Eu ouço 

e esqueço, eu vejo e me lembro, mas fazendo é que eu aprendo”.   
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ANEXO 1 
 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 
 
 

ASSUNTO: A Prática do Professor de ing lês nas Escolas Púb licas 
                                no Ensino Médio. 
 

1. Como é ensinar uma língua inglesa numa escola pública? 
2. Descreva uma aula sua de inglês? 

a) Como você explica o assunto? 
b) Você utiliza a língua inglesa para explicar o assunto novo ? 
c) Utiliza algum recurso de linguagem visual para explicar o 

assunto, além do quadro e do giz? 
d) Traduz explicações e exercícios do livro? 

 
3. Como você organiza o trabalho com o texto? 

a) Utiliza alguma estratégia de leitura? Qual? 
b) Solicita tradução? Com que freqüência? Dê algum exemplo. 

 
4. Baseados nos dados fornecidos pelos professores, a grande maioria, 

utiliza a abordagem  comunicativa no processo ensino-aprendizagem. O 
           que você entende por uma aula comunicativa? 
 

5. Através dos dados coletados com os professores, as atividades 
metodológicas mais utilizadas nas aulas, são exercício de gramática e 
tradução. Como você trabalha a gramática? 

6. Como você seleciona essas atividades? 

7. Ao preparar uma aula, os professores apresentam certas dificuldades, 
como: preparar o material didático, a escolha das atividades referentes 
ao assunto e como apresentar um assunto novo. Isso acontece com 
você também? Como procura resolvê-las? 

8. Alguns professores não tiveram muito conhecimento da proposta dos 
PCNs-LE sobre as concepções teóricas referentes à linguagem, ao 
ensino/aprendizagem.  

a) Que papel tiveram os PCNs para a sua prática em sala de aula 
com os alunos da escola pública?   

b) Houve mudanças ou aprendizado após o contato com os PCNs? 

9. Termine essa frase: 

O ensino de inglês nas escolas públicas deveria ser eficazmente se ... 
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ANEXO 2 

 

QUESTIONÁRIO INCIAL 
 

Caro(a)professor, 
O meu nome é Maria Gleide Macêdo d e Souza e sou professora de Prática de 
Ensino de Inglês, na Faculdade de Formação de Professores de Petrolina, no 
Curso de Letras. 
Este questionário tem o objetivo de coletar dados para o meu trabalho de Pós-
Graduação: Dissertação de Mestrado. 

Ao responder à pergunta Nome, você poderá: a) usar seu próprio nome; b) 
usar um pseudônimo. 

A sua colaboração é de extrema importância e, por isso, peço que seja 
inteiramente sincero(a) em suas respostas. Elas são confidenciais e 
destinam-se a ser util izadas, apenas, para os fins acima expostos. 
Desde já, muito obrigada. 
Gleide. 

 
 

DADOS PESSOAIS 

Nome:_________________________________________________________ 
Endereço:____________________________________________________ 
Cidade: _____________________________________________________ 
Telefone ( R ): ______________________(T ):___________________ __                                               
Escola em que trabalha:_________________________________________ 
Quanto tempo ensina no Ensino Médio:____________________________ 
 

 
 
 

ESCOLARIDADE 
 

-Que tipo de escola você estudou ?  
( ) Pública ( Ens.Fundamental)      (  ) Privada ( Fundamental) 
( ) Pública ( Ens. Médio)              (  ) Privada (Ens. Médio ) 
-Em termos de desempenho escolar, como foi a sua escolarização básica ? 
 (   ) ótima    (   )  boa  (  )  regular    (   )    fraca. 
-E no curso de Licenciatura ? 
   (   ) ótima    (   )  boa  (  )  regu lar    (   )    fraca. 
- Você realizou algum Curso de Especialização? 
  (   )   sim       (    ) não    Qual?_________________ 
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SOBRE O INGLÊS 

 
 
Já fez algum curso particular de inglês ? (  )sim    (  )não  
Quanto tempo: __________  
Qual o curso :___________________________ 
Faz atualmente, algum curso de inglês? (  )sim    (  )não 
Qual?___________________________ 
Há quanto tempo?_________________ 
Já participou d e cursos/aulas  de metodo log ias  em Institutos de Línguas  
para ensinar inglês? (  )sim    (  )não  

Qual? ______________________  

Duração: __________________ 

Quantos(as) capacitações, workshops, conferências, você fez após a sua 
graduação? 
- capacitações _________ workshops _________ conferências _________ 
 

As perguntas, a seguir, têm como objetivo detectar algumas das atitudes 

e pré-suposições sobre ensino-aprendizagem de Língua Inglesa. Leia cada 

sentença e decida se: (1) concorda plenamente; (2) concorda em parte; (3) não 

tem opinião a respeito; (4) não concorda. 

 

 
1-  É difícil aprender uma LE. (  )  
2- A aprendizagem de LE deve ser divertida. (  ) 
3- Proficiência significa aplicação correta das quatro aptidões. (  )    
4- A motivação para o aluno continuar estudando a língua está diretamente 

relacionada ao seu sucesso em falar a língua (  )  
5- Um bom professor de LE não precisa de recursos áudio-visuais para 

construir um programa eficaz (  ) 
6- É importante que os alunos aprendam regras gramaticais (  ) 
7- O professor deve sempre exigir que as respostas na língua alvo (inglês) 

sejam lingüisticamente perfeitas (  ) 
8- O sistema de sons da língua estrangeira deve ser ensinado 

separadamente, logo no início da instrução, juntamente com a 
transcrição fonética (  ) 

9- Textos ouvidos no gravador geralmente não prendem a atenção do 
aluno (  ) 

10- Um dos problemas de se enfatizar competência é que não há maneira 
objetiva de se testar tal competência (  ) 

11- A inclusão de material cultural nas aulas de inglês muda a motivação do 
aluno para falar a língua (  ) 

12- A aprendizagem de uma outra língua exige autodisciplina (  ) 
13- A prática padrão não fornece contexto significativo para se aprender a 

língua alvo (  ) 
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língua alvo (  ) 
14- Os alunos não aprendem inglês porque não estudam (   )  
15- A capacidade de aprender línguas é inata, o que significa que todos são 

capazes de aprender uma LE, assim como fazem com a primeira (  ) 
16-  O laboratório é um recurso indispensável para o ensino/aprendizagem 
      de LE (  ) 
17- O ensino de LE deveria começar no primário (  ) 
18- O que realmente ocorre é que uma boa parte das notas do aluno em LE 

reflete seu desempenho nos testes escritos (  ) 
19- Situações simuladas da vida real deveriam ser usadas para ensinar 

conversação (   ) 
20- Os professores de língua inglesa não precisam ser fluentes para ensinar 

comunicativamente  (   ) 
21- Os alunos deveriam sempre responder as perguntas na LE, com 

respostas 
Completas. (   ) 
22- O professor deveria dar mais ênfase a atividades que estimulem o aluno 

a falar e ouvir nas aulas de LE .(   ) 
23- Quando o aluno comete um erro de natureza sintática, tal fato deveria 
ser encarado como parte natural da aquisição de línguas (   ) 
24-Se a gramática fosse ensinada de maneira adequada, a aprendizagem 
de LE ocorreria de maneira mais fácil (    )             

     25- A capacidade de trocar idéias, de modo espontâneo, exige outras  
         habilidades, além do conhecimento de estruturas lingüísticas. (   ) 
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ANEXO 3 

 

MOTIVOS QUE LEVAM OS PROFESSORES A  
NÃO USAREM A ABORDAGEM COMUNICATIVA: 

 
FALAS QUEM Pontos comuns/diferentes 

* “ eu tento ao máximo ter uma abordagem 
comunicativa, mas são várias barreiras que 
eu preciso passar. Porque? Então, não tem 
continuidade o serviço. Os alunos faltam 
muito. Os que vieram hoje, não são os 
mesmos das duas aulas seguintes. Sem 
material, tudo tem que ser digitado, a 
escola não dispõe de xerox portanto fica 
tudo por minha conta”  

 
 
 
 
 
Coral 

 
 
 
 
 
- falta de material 

• “por causa das palavras que eles 
num consegue pronunciar. Eles têm 
dificuldades de falar em inglês.”  

 
Lua 

A pronúncia dificulta a 
aprendizagem. 

* “ Na escola pública a gente acaba 
ensinando só gramática... porque quando 
você dá um texto, discute alguma coisa com 
os alunos, você passa um tempo só pra 
copiar o texto.  

Lua  
_A falta de base no Ensino 
Fundamental 
 

* “ Os alunos não têm esse domínio pra 
falar. Não foram preparados 
adequadamente no Ensino Fundamental.”  

 
 
Mar 

 
 
 

“ Não dá pra usar essas abordagens porque 
eles não estão preparados pra essa 
realidade.” Eles têm inglês de 5º a 8º, eles 
não foram preparados nesse sistema 
(abordagem). Eles conheceram o básico. 
Então é difícil eu chegar com essa 
abordagem de 1º ao 3º anos” . 

 
 
 
Cruzeiro 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mas falar em inglês é difícil,né.Porque às 
vezes até brinco falando um pouco que eu 
sei e aí eles dizem logo:” ta xingando a 
gente professora? 

 
Duna 

 

* “ No ensino médio, o objetivo dele não é 
comunicar em inglês. Se ele fizer isso, 
ótimo. Mas se eu deixo claro para que eles 
tenham uma boa leitura, ao nível de 
compreensão desses textos que eles lêem.”  

 
 
Mar 

 

“ O professor não tem subsídios para falar 
em inglês com os alunos”  
“ Os alunos têm dificuldade de pronunciar 
inglês.”  

Vento -falta de competência do 
professor. 
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O que seria a abordagem comunicativa para os professores? 
 

FALAS QUEM ASPECTOS 
COMUNS/DIFERENTES 

* “ Eu quero que ele pergunte para o colega: 
“ Do you get up at six o´clock?” . Aí a gente entra 
nos verbos de rotina para saber, aí a gente faz 
um mapa. 

 
Coral 

Utilizar atividades que 
trabalhem a fala do 
aluno nas estruturas 
gramaticais. 

* “ É botar pra eles... mandar eles fazerem uma 
frase, três frases, um verso que ele lembrou ter 
estudado há muito tempo no papel, dizer 
realmente (falar), ele não consegue dizer... por 
causa das palavras que ele não consegue 
pronunciar, mas coloca no papel. Eles têm muita 
dificuldade de ta falando verbalmente em 
inglês.”  O que é comunicação? Eu acho assim, é 
o que ele aprendeu, botar isso no papel. 

 
 
 
 
 
Lua 

 
 
 
- Compreensão de 
textos, explorar mais 
textos com participação 
dos alunos. 

* ” Eu acho que a mais a realidade. È explorar a 
realidade. Eu faço diálogos, eu treino muito com 
eles, muito, né... Falar sobre o texto, aquela aula 
mais comunicativa, se baseou só na temática do 
texto e discutir com os alunos.”  

 
 
 
Geleira 

- Usar diálogos como 
meio de comunicação, 
usando a repetição . 
 

* “ Ter interação professor/aluno. Não é apenas 
o professor falar, mas é o aluno entender. O 
aluno também falar para o professor. Tem que 
haver troca.”  

 
 
Mar 

 

“ È você explorar o conteúdo que você expõe e 
dialogar sobre ele. Justificar o porque do 
conteúdo. Os alunos cobraram muito essa 
comunicação. Eu acho que é  a parte 
comunicativa que eles reclamam é isso.”   

* “ Com o diálogo você explora a realidade. Se 
você usa o diálogo, você repete, repete com 
eles” . 

 
 
 
Vento 

 
 
 
-Interação entre 
professor/aluno 

* “ Interação entre o professor e aluno. Não é só 
o professor ficar explicando e sem o aluno estar 
compreendendo. Tem que ter retorno. Tem que 
ter reação. Ex: se eu pergunto “ where is my 
cap?” e ele não responder, não houve 
comunicação.”   

 
 
 
 
 
Geleira 

 

* “ São diálogos, é teatro, onde a gente pode 
explorar a realidade. Eles podem simular uma 
entrevista, um repórter e o outro um ator” . 

 
 
Cruzeiro 

 

* ” È aquela aula onde o professor e o aluno se 
entendem.”  

Duna  
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COMO SE ENSINA A GRAMÁTICA 

 
FALAS QUEM ASPECTOS 

COMUNS/DIFERENTES 
• Procuro sempre um texto que contemple aquela 

estrutura.parto sempre do texto,pois e um 
referencial,fixa melhor do que a regra e si. 

• “ Gosto de pegar um texto que tenha um assunto e 
da li agente começa. 

 
• Eu copio no quadro o assunto e vou explicando. 
• “ É necessário a gramática,mas não dá muita 

ênfase.na escola publica agente termina 
caminhando,agente termina...porque quando você 
dá um texto,se basear só na temática ,vê se discute 
com os alunos,você passa um tempo só pra copiar o 
texto  no quadro, as questões.Então é difíci l.”  

• “ Parto do texto para explorar a estrutura da 
língua.se agente percebe que o aluno não 
entendeu,ai vou colocando pequenas estruturas.”  

• “ Eu mostro o texto,depois agente vai ver o assunto 
da gramática.”  

• “T udo que eu faço e com um textozinho.ai dentro do 
texto eu começo a trazer ai dentro do texto a 
gramática para eles. 

• “ Escrevo o assunto todo no quadro,eles copiam 
para depois explicar.então demora muito.quando da 
tempo,as vezes é aula germinada,eu faço exercício. 

• Se for a gramática,então eu tento fazer um paralelo 
com a gramática de língua portuguesa.por exemplo 
adjetivo.e uma qualidade,tal,tal.ai eu coloco:” agora 
vamos ver em inglês que e a mesma coisa.ai vou 
colocando palavrinhas-beautiful,hot,de hot dog. 

 
 

Geleira 
 
 
 
 
 

Duna 
 
 
 

Geleira 
 
 
 

Geleira 
 
 

Mar 
 

Vento 
 
 

Lua 
 
 

Cruzeiro 
 
 

-ensino da gramática 
partindo do texto 
 
 
 
 
-ensino partindo de regras e 
exemplos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-O professor ensina os 
pontos gramaticais a 
medida que aparecem no 
texto. 
 
 
 
 
-ensino comparativo entre 
português/inglês. 
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COMO O SPEAKING É TRABALHADO 

 
 

                       FALAS QUEM ASPECTOS Comuns/diferentes 
“ Pay attention,please.”  understand.essas 
coisinhas assim eu sempre falo em inglês durante 
a explicação. 
No decorrer da explicação eu coloco outra 
palavra em inglês:” can I clean the board?”  
 
“ Eu dou o diálogo,eu treino com 
eles,muito,né.uma,duas aulas só de treino. 
Faço leitura e eles me acompanham,depois peço 
pra eles lerem junto comigo,alterno também,um lê 
uma parte e outro continua” . 
 
“ Se você usa um dialogo,repete,repete com 
eles...eles acham que ai há comunicação. 
Dificilmente eu falo somente um inglês,devido a 
falta preparo do aluno,né” . 
 
“ A pressão sobre o professor e preparado o aluno 
para o mercado de trabalho e vestibular.da muita 
gramática,muito texto,muito simulado.então,é 
deixando pra trás a oralidade” . 
 
“ Falar inglês e difícil .porque as vezes ate brinco 
falando um pouco de inglês que eu sei e ai eles 
dizem logo:ta xingando agente professora?”   
 
“ Eu uso o inglês quando chego na sala de aula, 
quando explico o texto, fazer um warm-up,falando 
tudo em inglês. 
Até que eu não me preocupo se eles entenderam 
muito o que estou falando porque em seguida eles 
vão constatar no texto.Agora na hora de explicar 
a gramática eu falo Português porque eu tenho 
medo que eles não entendam” . 
 

 

 
           Lua 
 
 
 
 
           Geleira 
 
           Geleira 
 
 
             

 
Vento 

 
 
          

 
Cruzeiro 

 
 
 
          

Duna 
 
 
 
 
 
 
           Mar 
 
 
 
 
 
 

 
-o Algumas frases em inglês é 
usado exploradicamente. 
(presentes em todas as falas)  
 
 
 
 
 
 
-O inglês é usado quando  está 
lendo um texto,um diálogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_Não se usa o inglês na hora da 
explicação gramatical/no assunto 
novo. 
 
 
 
 
 
A língua é util izada na explicação 
do texto e questionamentos. 
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COMO ENSINAM A LEITURA 

FALAS QUEM ASPECTOS 
COMUM/DIFERENTES 

“ Uso música para despertar o gosto de usar o texto” . 
 
“ Quando o texto tem figuras é ... dá alguma 
dica,alguma informação.Quando aparece palavras 
transparentes, aí eu uso esse recurso.Eu não dou a 
tradução logo de imediato.Mas o bom mesmo é 
encontrando pistas com eles, vão descobrindo palavras 
pelo tema, pela figura” .  
“ Faço leitura para eles me acompanharem,depois 
peço para eles lerem junto comigo, depois alterno, um 
lê uma parte outro continua” . 
 
 “ Eu escrevo o teto no quadro, a gente lê, lê,vê o tema 
do texto.Muita repetição e interpretação. Eu interpreto 
pra depois traduzir.Porque tem pessoas que expõem o 
texto e dizem:” traduzam!Sem questionar o 
texto,só...vai ficar aquela coisa mecânica. Leitura 
...escrita, tradução é muito cansativo, é sem 
fundamento” . 
 
“ Eu  uso muito texto,leitura e dramatização.Faço 
muita tradução de textos com dicionário. Eu acho bom 
pois vai ampliando seu vocabulário.Não a frase pronta 
porque é difícil” . 
 
“ O reading é na verdade o que teria de ser mais 
trabalhado, porque tem alunos que tem aspiração de 
fazer vestibular. Esbarra aí e quando eles querem 
traduzir palavra por palavra, aí eles não conseguem, 
acham o texto difícil ’ . 
 “ È muito raro eu trabalhar texto, porque tenho que 
dá assunto.Quando eu levo um texto, eles dizem:” 
professora pra que isso?” . 
 
“ Eu começo falando do assunto, não diretamente. Vou 
pedindo opinião.Aí eles vão cada vez dando uma 
opinião.Depois eu apresento o texto pra eles, aí eles 
fazem leitura silenciosa.”  
 
“ A minha prática está voltada pra a leitura e 
gramática, assuntos que já prepara para o vestibular” . 
A pressão sobre o professor, não só de inglês,mas 
outros é preparar o aluno para o mercado de trabalho 
e também para o vestibular. 
“ Eu mostro o texto e vou fazendo um pre reading do 
texto, leio o texto, depois a gente vai interpretar o 
texto, ou antes mesmo de abrir o l ivro faço perguntas 
sobre o tema, e pergunto o que eles acham que vão 
falar no texto” .   
 
“ Pra mim o Ensino Médio é trabalhar o reading e 
compreensão, por causa do vestibular. Eles tem 
consciência , eu deixo bem claro pra eles que vou 
priorizar leitura e interpretação de texto” .    
 

Vento 
 
 
 
 

Geleira 
 
 
 

Geleira 
 
 
 
 

Vento 
 
 
 
 
 
 
 

Duna 
 
 
 
 

Coral 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lua 
 
 
 
 
 

Cruzeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mar 
 

 
 

- Música como 
instrumento de motivação. 

 
 
 

_ Não é quase trabalhada. 
 
 

 
_ leitura/interpretação 
seguida de tradução. 
 
 
 
 
 
_ Como prática oral da 
leitura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ Com técnicas que 
auxiliem a compreensão 
do texto.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ ler e interpretar visando 
o vestibular. 
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O USO DO WRITING 

FALAS QUEM ASPECTOS 
COMUNS/DIFERENTES 

“ Ás vezes quando dá tempo, eu faço exercício.Quando 
eles respondem no caderno, eu chamo cada um deles no 
quadro pra eles responder no quadro” .  

“ Eu copio no quadro para fazer exercício.Quando é 
texto eles traduzem com ajuda do dicionário. Mesmo 
assim é complicado, pois eles não tem dicionário” . 

“ Eu uso  texto muitas vezes.Muita leitura e 
interpretação e muita gramática.Além de ser 
pressionada por causa do vestibular, tenho que ajudar 
meu aluno.ele não pode pagar um cursinho” . 

“ Escrevo no quadro o texto, enfatizo bastante a leitura e 
interpretação do texto” . 

“ Você passa muito tempo só pra copiar texto,copiar 
questões” . 

 “ Eu tento usar uma abordagem comunicativa. Por 
exemplo,” se estou trabalhando o Presente Simples, 
então tá usando o Do , mais aí eu não quero que eles 
façam um exercício mecanicamente- aí eu trabalho os 
verbos de rotina, aí a gente faz um mapa.Quem acorda 
ás 6:00 horas-“ Do you get up at six o´clock?  
 

Lua 
 
 
 

Duna 
 
 

Cruzeiro 
 
 
 
 

Vento 
 

Geleira 
 
 
 
 

Coral 
 
 

 

 
Cópia de estrutura gramatical. 

 
 
 
 
 
 

A escr ita é usada para 
auxiliar a interpretação  do 
texto. 

 
 
 
 
 
 

_ Uso de técnicas interacionista 
através de entrevistas. 

 
 

 

 
 
 

COMO O LISTENING É TRABALHADO 
 

FALAS QUEM Aspectos  
comuns /diferentes  

“ Pra mim o Ensino Médio é trabalhar o reading e 
compreensão, por causa do vestibular” .    
‘ Eu uso música de vez em quando. Eles gostam de 
traduzir” . 

“ Às vezes uso um somzinho.Eles gostam de música.Ou 
eu coloco para eles ouvir uma fita, eles ouvem o diálogo, 
ouvem ,repetem com você” . 

“ A minha prática está voltada par a leitura e 
gramática,assuntos que já prepara para o vestibular” .   

“ Eu uso música de vez em quando. Já levei um texto 
com CD...pra eles acompanharem ouvindo o CD, 
lendo.Eles tem dificuldade de acompanhar” . 

“ Eu às vezes levo uma música pra eles ouvir e botar 
palavras. Eu boto as palavras no quadro, pra ele pegar 
lá e colocar como se fosse completar” . 

“ Quando levo uma fita, á medida que eles vão ouvindo 
eu vou perguntando pra eles que palavras eles 
conseguem entender.São poucas, porque eles tem muita 
dificuldade de entender” . 

Mar  
 

Duna 

 
Vento 

 
 

Cruzeiro 
 
 

Geleira 
 
 

Luci 
 
 

Dolo 

 
 
 

_Não acham necessário. 
 

_ A música e o texto é usado 
como: * instrumento para 

tradução; 
*repetição oral. 

 
_Considerado de difícil 

entendimento-os alunos não 
tem base.    

 


