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Se queres respostas em curto prazo, plante legumes. Se queres respostas em 

médio prazo, plante árvores. Porém, se queres respostas em longo prazo, eduque 

os homens. (Provérbio chinês) 
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RESUMO 
 

 

Neste estudo examinamos uma possível mudança de atitudes dos professores de 

língua inglesa perante as novas orientações dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais no que se refere ao tema transversal Pluralidade Cultural. Para 

atingirmos o nosso objetivo, conduzimos uma pesquisa com professores de 

escolas particulares e públicas que estão ensinando inglês na oitava série do 

ensino fundamental em áreas diferentes da cidade do Recife.  

A cidade do Recife é considerada a capital multicultural do Brasil, onde pessoas 

de tendências culturais diversas se encontram e interagem. Um desses locais de 

contato e interação entre esses grupos é a escola. Grupos de jovens adotam para 

si ideologias de movimentos globais como os “punks”, “darks”, “skaters”, 

“clubbers”, entre outros, além dos que são de origem indígena ou afro 

descendentes, e dos movimentos de cunho mais regionalistas. 

Nossa pesquisa foi reveladora, pois mostrou como os professores estão 

ensinando inglês na sala de aula e que recursos estão usando para atingir esse 

objetivo. Desmistifica antigos conceitos sobre a qualidade do ensino em escolas 

públicas e particulares, e, por fim, mostra o nível de conscientização dos 

professores pesquisados com relação ao tema transversal pluralidade cultural 

associado ao ensino de língua estrangeira. 
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ABSTRACT 
 

 

In this study case we examine possible changes in the attitudes of English 

teachers, after the new Guidelines of the “Parâmetros Curriculares Nacionais” 

concerning the theme cultural diversity. In order to achieve our aim, we conducted 

a research with teachers from private and public schools that were at that moment 

teaching English at eighth grade in junior high schools in different neighborhoods of 

Recife. 

Recife is considered the Brazilian capital of multiculturalism, where people from 

different cultural background and trends, meet and interact. The school is one of 

these places of contact and interaction for those groups. Some groups of 

teenagers adopt for themselves ideologies of global groups such as punks, darks, 

skaters, clubbers, etc. There are also those teenagers with indigenous or African 

background, and regional groups. 

Our research was revealing by showing the way teachers are teaching English in 

our schools and the resources they are using in order to achieve their aim. It 

demystifies some old concepts about the quality of teaching in public and private 

schools, and, last but not least, it shows the level of awareness of teachers 

concerning the issue of cultural diversity related to teaching a foreign language. 
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INTRODUÇÃO 
 

Como lingüistas e profissionais da área do ensino de língua estrangeira, temos 

observado que os professores de língua inglesa não lidam com a questão da 

diversidade cultural em sala de aula. Em vista do que constatamos acima, 

decidimos pesquisar essa problemática em escolas públicas e particulares 

localizadas na cidade do Recife. 

 

Um dos objetivos desse trabalho é contribuir para a melhoria do ensino da língua 

inglesa em sala de aula. As investigações para a consecução deste trabalho foram 

realizadas no contexto da realidade das escolas da rede oficial de ensino na 

cidade do Recife, onde pesquisamos sobre a questão da pluralidade cultural como 

tema transversal dos PCN e sua aplicação em sala de aula pelos professores de 

língua inglesa. Escolhemos a área de estudos interculturais por entender que a 

cidade do Recife é um pólo multicultural, uma metrópole que agrega várias 

culturas como conseqüência de um processo migratório de pessoas de várias 

regiões do estado e até mesmo de outros estados e países que aqui se encontram 

e interagem.  

 

Esta situação se reflete diretamente na vida dos alunos, influenciando de uma 

certa maneira o modo como esses alunos interagem entre si e com os professores 

em sala de aula, inclusive na aprendizagem de uma língua estrangeira. Para lidar 

com esta situação é necessário que tenhamos professores bem capacitados e 

com bastante sensibilidade para quando detectarem esses fenômenos em sala de 

aula, possam usá-los como aliado e não como uma barreira no processo de 

ensino / aprendizagem. O ideal seria que os professores pudessem trabalhar em 

sala de aula considerando esse processo como elemento promotor da paz 

comunicativa numa relação intercultural, para que os alunos possam entender o 

uso da língua estrangeira como sistema mediador na compreensão de uma ou 

várias culturas. 
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O nosso principal objeto de estudo é o professor de língua inglesa, seja ele da 

rede particular ou estadual de ensino, que esteja atualmente lecionando nas 

oitavas séries do ensino fundamental. A escolha da oitava série do ensino 

fundamental para estudar tal problemática  se justifica por tratar-se da última série 

do ensino fundamental, a fase de transição entre o ensino fundamental e o ensino 

médio. Ao estar cursando a oitava série do ensino fundamental, supõe-se que o 

aluno já esteja experimentando a aprendizagem de uma língua estrangeira há pelo 

menos dois anos. Esse aluno já está com um nível de maturidade suficiente para 

perceber os fenômenos culturais tão presentes em sua vida cotidiana e que se 

refletem também em sala de aula, oferecendo assim, subsídios relevantes à nossa 

investigação. Fizemos algumas entrevistas com esses alunos para procurar 

entender a situação sócio-cultural na qual eles estão inseridos, procurando dessa 

forma alertar alguns professores sobre a realidade desses estudantes. A partir daí, 

esperamos que o professor possa usar esses dados como mais um aliado no 

processo de ensino / aprendizagem da língua inglesa. Para isso basta ter um 

pouco de sensibilidade e criatividade para transformar alguns elementos que a 

princípio seriam ignorados ou até mesmo discriminados, em recursos que possam 

enriquecer mais suas aulas. Essa mudança de atitude, além de melhorar a 

qualidade das aulas, despertará o interesse dos alunos para o assunto que está 

sendo abordado.  

 

Para avaliar um continuum de conscientização entre os professores, referente às 

mudanças propostas pelos PCN relacionadas ao tema pluralidade cultural, 

fizemos uma entrevista com um grupo de professores de língua inglesa que 

ensinavam a oitava série do ensino fundamental em algumas escolas públicas e 

particulares em zonas distintas da cidade do Recife.  

 

Os três primeiros capítulos desta dissertação são reflexões teóricas sobre o que 

será abordado durante nossas investigações. No capítulo um, abordaremos os 

conceitos-chave observando as relações entre língua cultura e identidade. No 
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capítulo dois estudaremos o multiculturalismo, monoculturalismo, interculturalismo, 

pluralidade cultural, até chegar aos PCN e a maneira como este aborda a 

pluralidade cultural como tema transversal. Estes assuntos abordados nos capítulo 

um e dois, servirão como base para a leitura e compreensão dos capítulos quatro, 

cinco e seis, quando veremos todos esses elementos na prática, em nossa 

pesquisa de campo. O capítulo três, centrado na interação, aborda alguns 

conceitos básicos sobre o tema, passando por Piaget e Vigotsky, até chegar na 

interação em sala de aula, aprofundando-se para as implicações da abordagem 

humanística em sala de aula e o humanismo no ensino – aprendizagem de uma 

língua estrangeira que é nosso foco de estudo. Essa parte teórica do capítulo três 

subsidiará uma melhor compreensão dos assuntos abordados na análise dos 

dados, no capítulo seis, que nos revelará a realidade do ensino da língua inglesa 

atualmente em nossas escolas.  

 

No capítulo três, onde falaremos do contexto da pesquisa, discutiremos como o 

inglês vem sendo ensinado em nossas escolas, desde a escolha do material 

didático, até os recursos auxiliares que o professor tem usado em sala de aula. 

Para situar melhor nosso objeto de estudo, fizemos neste capítulo, uma 

explanação mais detalhada sobre o nosso campo de estudo, no caso a cidade do 

Recife, onde se encontram as escolas por nós pesquisadas. A cidade do Recife é 

o núcleo do que conhecemos como a Região Metropolitana do Recife. É composta 

por uma população perto de quatro milhões de habitantes, distribuída em 14 

municípios. Sua população equivale a 54% da população total do estado de 

Pernambuco, sendo considerada a quarta maior região metropolitana do pais, e 

ocupando, no entanto, menos de 3% de suas terras.     

 

Dentro desse universo populacional, encontramos pessoas oriundas das mais 

diversas regiões do estado e até mesmo de outros estados e regiões. São 

pessoas que geralmente migram para a cidade grande em busca de uma vida 

melhor. Outras, quando têm condições melhores de vida, vêm apenas estudar 

mandados pelos pais ou familiares. Quando essas pessoas chegam aqui são 
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obrigadas a conviver com uma realidade bem diversa de seu modo de vida em 

sua cidade natal. Geralmente um ponto de encontro comum entre esses jovens de 

realidades culturais diferentes, é a escola, onde existe o primeiro contato 

intercultural. A partir desses contatos vão surgir os conflitos causados pelas 

diferenças entre os próprios alunos, e entre alunos e professores, que na ótica dos 

alunos está ali representando o poder dominante, repressor. Cabe ao profissional 

da educação ter sensibilidade para perceber esses problemas e usar de técnicas 

para contornar e trabalhar essas diferenças que vão surgindo em sala de aula. 

 

De acordo com Ian G. Malcolm (1996), uma sala de aula trans-cultural é aquela 

que inclui alunos de pelo menos um grupo minoritário (mesmo que sejam em 

número maior) que tenham, ou pareçam ter, um acesso inferior ao poder dentro da 

sociedade, comparado ao poder usufruído por aqueles que fornecem a educação. 

Essas classes podem ser caracterizadas por diferenças na linguagem, regras no 

uso da fala, e semântica oculta. Todas estas características podem estar 

investidas de uma significância simbólica. Pelo fato de eles aderirem à norma 

padrão, o professor e o sistema podem parecer culturalmente imperceptíveis; 

mesmo assim a postura cultural assumida por eles não é menos real do que 

aquela assumida pelo grupo minoritário, ainda que pareça “invisível” (Philips 

1982). Esses grupos minoritários podem tanto ser formados por alunos vindos de 

cidades pequenas do interior, como por alunos que são da cidade grande, mas 

que pertençam a distintos grupos étnicos como os afro descendentes ou os de 

descendência indígena. Em uma metrópole, geralmente esses grupos se mesclam 

e raramente são percebidos em sua essência cultural pelo resto da população. 

 

Baseado nessa realidade que também está presente em nossas escolas e 

preocupado com a qualidade do ensino, o Governo Brasileiro no final da década 

de 1990 criou, através de seu Ministério da Educação, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), que é um documento que serve para guiar o professor em seus 

trabalhos em sala de aula. Nos PCN encontramos, a questão da pluralidade 

cultural como um dos temas transversais.  
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Finalizando, no capítulo cinco faremos uma avaliação do que vem sendo seguido 

ou desconsiderado pelos professores de inglês do ensino fundamental, no que diz 

respeito às orientações sugeridas pelos PCN sobre o tema transversal pluralidade 

cultural. As conclusões dessa avaliação refletem a coleta e análise de dados 

incluídas no capítulo seis. Concluímos o nosso trabalho com uma síntese do que 

foi abordado  nos seis capítulos. 

 

Este trabalho é inovador na medida que aborda uma temática pouco explorada em 

nosso meio acadêmico, na área de estudos interculturais no campo da lingüística. 

O assunto aqui tratado é de relevância para um melhor desempenho do professor 

de língua estrangeira em sala de aula, pois para se ensinar uma língua estrangeira 

relacionada à outra cultura, é necessário que esse professor tenha também um 

conhecimento razoável da cultura onde seus alunos estão inseridos.  

 

A partir desse conhecimento e dessa compreensão, poderá ser mais fácil para 

esse professor lançar mão de alguns recursos didáticos que atendam às suas 

necessidades para elaborar uma aula que possa ser compatível com a realidade 

do aluno, e com isso, ser bem sucedido na consecução de seus objetivos.  

 

Na verdade esse trabalho abre caminhos para que outras pessoas posteriormente 

possam dar continuidade à pesquisa que aqui foi por nós iniciada. É, portanto 

apenas o princípio, um embrião de outros trabalhos que poderão surgir. 

Esperamos, entretanto, contribuir para despertar o interesse de outros 

pesquisadores pela área de estudos interculturais e que pesquisas como essa 

possam surgir para auxiliar e melhorar o ensino de língua estrangeira em nossas 

escolas. 
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PARTE 1 

REFLEXÕES TEÓRICAS 
 

CAPÍTULO 1 : OS CONCEITOS-CHAVE 
 

À luz de um enfoque intercultural, focalizamos três conceitos-chave: língua, cultura 

e identidade. Na verdade esses três conceitos encontram-se às vezes tão 

entrelaçados que é difícil para o leigo explicar o processo pelo qual eles estão 

conectados, ou dissociados. Assim, língua e cultura podem ser percebidos como 

um todo, inseparável: Linguacultura, que confere identidade a cada usuário desse 

complexo sistema integrado. Recorremos a conceitos de vários teóricos para 

fundamentar nossa pesquisa. Para conceituar língua valemo-nos de Ferdinand de 

Saussure e Franz Boas. Nossa concepção de cultura baseia-se nas investigações 

de Alessandro Duranti (1997). Para identidade nos baseamos em David Crystal 

(1987), e em Stuart Hall citado por Kathryn Woodward (2000).  

 

1. 1.  LÍNGUA 
 

Tradicionalmente podemos definir língua como um sistema de representações 

constituído por palavras e por regras que as combinam em frases que os 

indivíduos de uma comunidade lingüística usam como principal meio de 

comunicação e de expressão, falado ou escrito. O lingüista suíço Ferdinand de 

Saussure (1857-1913), caracterizou língua como um sistema abstrato de signos 

inter-relacionados, de natureza social e psíquica, partilhados por membros de uma 

comunidade lingüística. 

 

Hoje é aceito o princípio geral de que a língua é uma atividade sociointerativa, 

histórica e cognitiva e não apenas um sistema de regras ou um simples 

instrumento de comunicação. Ela é definida como um sistema cognitivo 

heterogêneo que pode ser influenciado por variáveis sócio-históricas, sócio-

culturais e geográficas. A língua pode ser expressa através de duas modalidades: 
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a fala e a escrita. Em termos gerais podemos dizer que a língua falada é mais 

informal do que a língua escrita, embora estudos mais recentes têm mostrado que 

essa dicotomia não é tão polarizada quanto parecia. É desfeito o mito da 

supremacia da escrita sobre a fala. De acordo com Marcuschi (2001) “falar ou 

escrever bem não é ser capaz de adequar-se às regras da língua, mas é usar 

adequadamente a língua para produzir um efeito de sentido pretendido numa dada 

situação”. Isso nos mostra que, tanto a língua falada quanto a língua escrita são 

regradas, sistemáticas e capazes de expressar tudo o que podemos pensar. 

 

Quanto à sua essência, as línguas são fenômenos inerentes ao ser humano e 

semelhantes a ele próprio: sistemáticos porém complexos, arbitrários, irregulares, 

mostrando um acentuado grau de tolerância a variações, repletos de 

ambigüidades, em constante evolução aleatória e incontroláveis.  

 

Quanto à sua função, as línguas podem ser definidas como sistemas de 

representação cognitiva do universo através dos quais as pessoas constroem 

suas relações. Além disso, como Vigotsky (1993) sustentou, existe uma profunda 

interdependência entre linguagem e pensamento, um fornecendo subsídios ao 

outro. 

 

O fato das línguas saírem de suas nações de origem e se espalharem entre novos 

povos, é comum na história, como também o de que, em conseqüência deste 

processo, elas são freqüentemente faladas por grupos que têm culturas muito 

diferentes daquelas dos falantes originais. Pelo menos desde Franz Boas (1911), 

parece haver consenso de que em muitos contextos ou situações, haverá muito 

pouca congruência entre a língua e afiliação étnica, ou seja, a língua francesa 

pode ser usada por diversos povos que foram colonizados pela França, ou a 

língua portuguesa como língua materna de muita gente que nasceu em Angola ou 

Moçambique, ou mesmo por brasileiros, não sendo necessariamente os falantes 

do local de origem daquela língua.  
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Afinal, pelo fato das pessoas adotarem novas línguas e culturas é que surgiram 

ciências como a Lingüística e Antropologia, que já há muito tempo vem estudando 

esses sistemas. Além disso, a transferência de um sistema lingüístico para um 

novo lugar e uma nova sociedade tem sido estudada não somente de forma 

diacrônica, mas também como revelações de um processo sincrônico. Os campos 

da dialetologia e da lingüística histórico-comparativa e os estudos de crioulística, 

bilingüismo e contato lingüístico, contribuem para nossa compreensão da natureza 

dos resultados dos processos de difusão da linguagem.  

 

1. 2.  CULTURA 
 

Podemos definir cultura como um conjunto de padrões de comportamento, 

crenças, conhecimentos e costumes, que distinguem um grupo social. Pode-se 

dizer também que é uma forma ou etapa evolutiva das tradições e valores 

intelectuais, morais, espirituais de um lugar ou período específico. Podemos 

afirmar que a cultura está intimamente ligada à língua e vice-versa, pois a língua é 

a fonte de expressão da cultura de um povo. Por isso mesmo, surgem problemas 

em nossa sociedade devido à falta de compreensão ou aceitação dos costumes e 

modo de vida de nossos interlocutores.  

 

De acordo com algumas definições Antropológicas, cultura é um conjunto de 

características e padrões de comportamento aprendidos e compartilhados por um 

grupo de pessoas (Laraia 1996). Uma cultura é adquirida por um determinado 

indivíduo através de seus parentes e de outros membros de sua comunidade, e 

também através de vários agentes externos tais como livros e programas de 

televisão. As pessoas não nascem com uma determinada cultura, mas sim com o 

potencial para adquiri-la, ou seja, com a capacidade e habilidade de assimilação 

através da observação, imitação, e da criação individual. 

 



 18

 
Grupo de mascarados no carnaval do Recife: Cultura expressa através da arte popular. 
 
Duranti (1997) aborda o conceito de cultura em seis tópicos: Cultura como algo 

distinto da natureza, cultura como conhecimento, cultura como comunicação, 

cultura como sistema de mediação, cultura como um sistema de práticas e cultura 

como um sistema de participação. No primeiro caso, a cultura é distinta da 

natureza humana porque as pessoas não nascem com uma predisposição de 

seguir os padrões de uma determinada cultura, mas aprendem essa cultura com o 

convívio em sociedade. A idéia da cultura como algo diferenciado da natureza já 

era defendida por Franz Boas, que foi influenciado pela filosofia de Immanuel Kant 

como também outros filósofos idealistas do século XIX. De Kant, Boas certamente 

adotou a idéia de que o nosso intelecto é a força maior para a nossa compreensão 

do mundo. Quanto à cultura como conhecimento, nosso segundo tópico, podemos 

dizer que, se ela é aprendida, pode ser encarada como termos de conhecimento 

do mundo. Vale notar que a cultura não é um fenômeno. Ela não consiste em 

coisas, pessoas, comportamentos ou emoções isoladamente. Na verdade, é uma 

organização de todas essas coisas. Ela é a forma como as pessoas têm essas 
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coisas em suas mentes, a maneira como elas percebem, relacionam e interpretam 

tais coisas.  

 

Dizer que cultura é comunicação, nosso terceiro caso, significa dizer que ela é 

vista como um sistema de signos; é a teoria semiótica da cultura. Em sua versão 

mais simples, esta visão nos mostra que a cultura é uma representação do 

mundo, uma maneira de dar lógica à realidade pela sua concretização em 

histórias, mitos, descrições, teorias, provérbios, produtos artísticos, etc. Em suma, 

acreditar que cultura também é comunicação, significa também dizer que a teoria 

e a visão de mundo das pessoas, precisam ser comunicadas, para que sejam 

vividas.  

 

O conceito de cultura como sistema de mediação, o quarto tópico, tem a ver com a 

crença de que o uso cotidiano da língua se dá ao mesmo nível do uso comum que 

fazemos de outros objetos que nos rodeiam na sociedade em que nós nascemos 

e na qual vivemos (Rossi-Landi 1970:521) A cultura organiza os modos como 

vamos utilizar essas ferramentas linguoculturalmente de acordo com a situação e 

o contexto.  

 

No quinto caso, a cultura como um sistema de práticas pode ser explicado através 

do pensamento de Bourdieu (1990) que se refere à teoria da prática, pela maneira 

como a prática se constitui, contrária ao materialismo positivista para o qual os 

objetos do conhecimento são construídos e não gravados passivamente, e, 

também contrária ao idealismo intelectualista, cujo princípio de construção é o 

sistema de ordem estruturada, o hábito, formado pela prática e sempre orientado 

rumo a funções práticas.  

 

Já o conceito de cultura como sistema de participação, nosso sexto e último caso, 

é relacionado com o conceito de cultura como sistema de práticas e baseado na 

suposição de que qualquer ação no mundo, incluindo a comunicação verbal, tem 

uma qualidade inerentemente social, participativa e coletiva. Esta é uma noção 
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prática de cultura, por procurar saber como a língua é usada na vida real, pois 

falar uma língua significa interagir com um mundo que é sempre maior do que nós 

como falantes individuais, e até mesmo bem maior do que o que podemos ver e 

tocar em qualquer situação vivenciada.  

 

Em todas as concepções acima apresentadas, a língua tem um papel 

fundamental. A língua também nos dá um elo prático entre o pensamento 

intrapessoal e o comportamento público. Numa sociedade multicultural, é o 

instrumento mediador para o entendimento mútuo entre diferentes partes. Em 

nossos dias, a pluralidade cultural é uma realidade no cotidiano das pessoas que 

moram principalmente nas cidades grandes. Esta é uma situação desafiadora e 

obriga a sociedade a procurar ter uma compreensão maior de um contexto cultural 

que é diferente de sua própria realidade. 

 

De um certo modo, o problema da pluralidade cultural também se reflete na 

escola, não sendo um problema exclusivo do Brasil, mas também ocorrente em 

vários países do mundo. Sabemos que a maioria das nações de hoje são 

multiculturais e multilingües; mesmo assim, a maioria dos sistemas educacionais 

são monolíngües privilegiando, conseqüentemente, uma só cultura. É claro que a 

diversidade cultural em sala de aula não deveria ser necessariamente 

problemática, pois sabemos que as crianças se adaptam rapidamente a diferentes 

sistemas culturais e lingüísticos.  

 

Muitas vezes, essas diferenças culturais estão associadas (sejam elas de fato ou 

só na percepção) com a dominação de uma cultura sobre a outra. De acordo com 

Wolfson e Manes (1985:vii) “ uma sala de aula trans-cultural torna-se o lugar onde 

a diversidade étnica é permeada pela diversidade de acessos e oportunidades”.  

É nesta situação que a desigualdade educacional e o colapso comunicativo 

geralmente ocorrem. Normalmente os professores são associados com o grupo 

culturalmente dominante e alguns ou quase todos os alunos vêm dos grupos 

dominados ou de minorias. De acordo com Haugen (1985:6), esses grupos podem 
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na prática não ser realmente a minoria, mas que apenas estejam desprovidos de 

autonomia e poder.  

 

1.3.  IDENTIDADE 
 

Segundo o Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa (2001), identidade é um 

conjunto de características e circunstâncias que distinguem uma pessoa ou uma 

coisa e graças às quais é possível individualizá-la. Um dos mais notáveis 

lingüistas do nosso tempo, o inglês David Crystal, em sua The Cambridge 

Encyclopedia of Language (1987), divide o conceito de identidade em sete itens: 

Identidade física, identidade psicológica, identidade geográfica, identidade 

contextual, identidade estilística e literária, identidade social, e identidade nacional 

e étnica.  

 

Crystal explora essa relação entre língua e as muitas faces da nossa identidade 

quando interagimos com os interlocutores. Explicando melhor, poderíamos 

começar com os recursos relativamente permanentes da língua que expressam 

aspectos da identidade física ou psicológica de uma pessoa, apontando para 

indicadores como sexo, idade, feições, tipo físico, personalidade e inteligência.  

 

A identidade geográfica está diretamente relacionada com fatos regionais que se 

refletem na língua como sotaques e dialetos diferentes.  

 

Uma faixa maior de variação lingüística está agrupada sob o tópico da identidade 

contextual Neste ponto podemos analisar como uma situação repentina de um ato 

de comunicação pode influenciar o tipo de linguagem usada em tal situação.   

A questão da identidade estilística e literária está diretamente relacionada à 

identidade lingüística pessoal. Podemos observar que cada pessoa adota uma 

maneira de escrever diferente. Da mesma forma são os escritores literários que 

seguem um estilo diferente de escrita uns dos outros, podendo-se muitas vezes 

identificar a autoria de um texto somente pelo estilo de seu escritor.  
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Por fim, o que nos parece mais relevante para esta pesquisa, é podermos analisar 

uma série de fatores relativos à definição de identidade social, étnica e nacional. 

Todos esses fatores envolvem questões como racismo e nacionalismo, 

estratificação em classes sociais e castas, status e papel social, solidariedade e 

indiferença e estereótipos sociais. Muitas vezes a língua e outros fatores são 

usados como marcadores de diferenças nacionais e étnicas; muitas vezes são 

mínimas ou quase inexistentes, mas que comprovam que a identidade existe em 

contraposição à diferença. 

 

Para explicar a questão da diferença e oposição como fator primordial para a 

existência de uma determinada identidade reproduzimos, abaixo, um relato 

extraordinário de um jornalista e escritor que esteve na guerra da Iugoslávia, na 

época de um grande conflito entres sérvios e croatas. Ele relata: 

 

São quatro horas da manhã. Estou no posto de comando da milícia 

sérvia local em uma casa de fazenda abandonada, a 250 metros da 

linha de frente croata...não na Bósnia, mas nas zonas de guerra da 

Croácia central. O mundo não mais está olhando, mas toda noite as 

milícias croatas e sérvias trocam tiros e, às vezes, pesados ataques 

de bazuca. 

Esta é uma guerra de cidade pequena. Todo mundo conhece todo 

mundo: eles foram, todos, à escola juntos; antes da guerra alguns 

deles trabalhavam na mesma oficina; namoravam as mesmas 

garotas. Toda noite eles se comunicam pelo rádio “faixa do cidadão” 

e trocam insultos – tratando-se pelos respectivos nomes. Depois, 

saem dali para tentar se matar uns aos outros. 

Estou falando com soldados sérvios –  reservistas cansados de meia 

idade, que preferiam estar em casa, na cama. Estou tentando 

compreender por que vizinhos começam a se matar uns aos outros. 
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Digo, primeiramente, que não consigo distinguir entre sérvios e 

croatas. “O que faz vocês pensarem que são tão diferentes?” 

O homem com quem estou falando pega um maço de cigarros do 

bolso da sua jaqueta cáqui. “Vê isto? São cigarros sérvios. Do outro 

lado eles fumam cigarros croatas.” 

“mas ele são, ambos, cigarros, certo?” 

“Vocês estrangeiros não entendem nada” – ele dá de ombros e 

começa a limpar a metralhadora Zastovo. 

Mas a pergunta que fiz incomoda-o, de forma que, alguns minutos 

mais tarde, ele joga a arma no banco ao lado e diz: “Olha, a coisa é 

assim. Aqueles croatas pensam que são melhores que nós. Eles 

pensam que são europeus finos e tudo mais. Vou lhe dizer uma 

coisa. Somos todos lixo dos Bálcãs” (Ignatieff,1994, p. 1-2). 

 

 

Podemos ver, através dessa história, que a identidade é relacional, ou seja, a 

identidade sérvia depende para existir, de algo fora dela: a identidade croata. A 

identidade sérvia se distingue por aquilo que ela não é. Assim, ser sérvio é ser 

“não-croata”. A identidade é, desta maneira, marcada pela diferença. Essa 

diferença, por sua vez, é sustentada pela exclusão: se você é sérvio, não pode ser 

croata e vice-versa. 

 

De acordo com Hall (1997a), a representação atua simbolicamente para classificar 

o mundo e nossas relações no seu interior. Usando essa afirmação, podemos 

analisar o texto acima e constatar que a identidade é marcada por meio de 

símbolos; por exemplo, pelos próprios cigarros que são fumados em cada lado. 

Apesar dessa diferença, o militar sérvio, de uma maneira indireta, aponta para 

algumas similaridades quando acusa os croatas de pensar que são melhores do 

que os sérvios e metidos a “europeus finos”, quando na verdade todos eles são 

“lixo dos Bálcãs”.  No caso, ele expressa, de uma maneira indireta, o seu ponto de 

vista a respeito da inferioridade da cultura balcânica em relação ao resto da 
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cultura européia. Neste caso, podemos dizer que a construção da identidade é 

tanto simbólica quanto social. Isto acaba se refletindo na linguagem, que é usada 

como marcador de identidade para certos grupos sociais, étnicos ou religiosos.  

 

Os negros norte americanos, por exemplo, têm uma linguagem, o jive talking, que 

quando usada entre eles, exclui totalmente as pessoas que não integram essa 

comunidade de fala. Isso pode ocorrer também entre os jovens da cidade do 

Recife que pertencem a um determinado grupo, ou “galera”, como eles chamam. 

Caso alguém não pertencente ao grupo se aproxime, eles podem usar um tipo de 

linguagem à base de gírias e metáforas que pode excluir totalmente o estranho 

que se aproximou do grupo. Esse tipo de comportamento é comum em vários 

grupos étnicos fora do Brasil, para afirmar sua identidade como grupo étnico ou 

social distinto, e em alguns paises chegam até a ser um problema que atinge 

várias comunidades e até a segurança nacional. 

 

Um caso típico destes problemas ocorre na Irlanda do Norte. Lá, nós encontramos 

dois grupos distintos: Os protestantes, que são maioria, e os católicos, que são 

minoria. O primeiro grupo veio principalmente da Escócia e Inglaterra no início do 

século XVII e falavam uma variedade de inglês como língua materna. O grupo 

minoritário falava originalmente o gaélico, mas com o passar de três séculos 

ocorreu uma mudança na língua. Os dois grupos tendem a ter existências 

separadas, de modo que suas crianças freqüentam escolas diferentes, sendo 

perfeitamente possível e normal passar uma vida inteira na Irlanda do Norte sem 

ter nenhum contato real com pessoas da outra comunidade (Boyle and Hadden 

1985:57). 

 

Problemas de desentendimentos na comunicação são comuns no mundo da 

língua inglesa. A falha na comunicação plena pode passar despercebida quando 

uma mãe irlandesa fala para uma professora inglesa que seu filho é “backward” 

significando “shy” e a professora interpreta que ela quer dizer “retarded”. Ou pode 
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se constituir em um fato cômico ocorrido em Leeds em 1986 resultante do (des) 

entendimento entre um membro de uma comitiva da Irlanda e um camaronense: 

 

Jim:          Would you like a cup of coffee?  

Mbunwe:  Thank you. (Significando “não”, mas interpretado como “sim”) 

Jim:          How do you like it? 

Mbunwe:  Like what? 

Jim:          How do you like your coffee? 

Mbunwe:  Very well indeed. 

 

 

Problemas como o exemplificado acima podem causar uma certa confusão, mas a 

falha na comunicação é totalmente não intencional. Na Irlanda do Norte a situação 

é muito diferente. Protestantes e Católicos usam a língua como meio de reforçar 

suas diferenças e identidades culturais. 

 

Nas comunidades de classes trabalhadoras no oeste de Ulster a identidade 

religiosa pode ser detectada pela preferência dos padrões da fala. Para quem é 

inexperiente, as similaridades são mais importantes do que qualquer diferença, da 

mesma forma que, para um inexperiente, parece haver pouca diferença entre a 

marcha em honra dos Apprentice Boys que fecharam os portões de Derry contra 

as forças de James II no século XVII, e a marcha em honra dos Fenianos que se 

rebelaram contra as regras inglesas no século XIX.  

 

Para os mais bem informados, entretanto, uma dada pronúncia, a estrutura usada 

ao falar, um sorriso, ou ainda melhor, a combinação de todos esses elementos 

pode revelar o conhecimento lingüístico do falante e desta maneira, sua religião. 

Na Irlanda do Norte não ocorre com muita freqüência que as comunidades não 

entendam o inglês umas das outras, mas preferivelmente, as diferenças 

proporcionam um meio prático de salientar as identidades culturais do falante. 

Quanto às diferenças lingüísticas, estavam diminuindo antes de 1970 e ainda 
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continuam a diminuir na fala padrão. Para os usuários da língua não-padrão, 

entretanto, que estão cada vez mais confinados em guetos, as diferenças podem 

estar até mesmo crescendo. Um sinal preocupante disso, é a maneira fácil com 

que os jovens aceitam o alto índice de violência. Geralmente quando são 

questionados sobre a violência, os jovens de Londonderry a consideram 

perfeitamente normal e justificam a situação como “fatos isolados” que não estão 

afetando a vida normal de Londonderry. Entretanto, sabemos que Londonderry 

tem o segundo índice mais alto de violência da Irlanda do Norte. 

 

No Brasil, em geral, os jovens associam suas identidades a grupos de tendência 

internacional como “punks’, “darks”, “clubbers”, etc. Esses grupos existem em 

grande parte do mundo seguindo em geral a mesma ideologia, com poucas 

diferenças dependendo de influências culturais do país onde se estabelecem. Na 

cidade do Recife, a situação não é diferente; existem vários grupos como os que 

mencionamos acima, onde os jovens buscam uma identificação com uma nova 

ideologia.  

 

Por outro lado, apesar dessa busca por uma identidade universal, existe um 

sentimento muito forte de identificação com os valores nacionais e regionais. 

Vemos esse sentimento aflorar, principalmente no período de carnaval, quando 

muitos desses jovens que, durante o ano inteiro, se identificam com esses grupos 

de tendência internacional, passam a dançar o frevo, coco de roda, maracatu, 

caboclinhos, etc. Na verdade, desde o surgimento do movimento Mangue Beat, 

houve, além de uma fusão de ritmos, uma revalorização da cultura local, 

associada à cultura universal. Como conseqüência, cada vez mais vemos jovens 

vivenciando e se identificando com sua própria cultura.   
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Jovens fantasiados no carnaval do Recife 

 

 

Toda essa mudança e pluralidade cultural são refletidas diretamente em sala de 

aula, que é uma reunião de pessoas advindas de situações diferenciadas, com 

conhecimentos e culturas diferenciados. Um todo plural. (Irene Cajal 2001:126). 

Todo esse processo de mudança causado pelo Movimento Mangue é pioneiro em 

todo Brasil, pois não temos notícias de um outro movimento com o mesmo cunho 

ideológico anterior a ele em qualquer outro local do país. O Movimento Mangue, 

por sua vez, serviu de inspiração para vários outros movimentos de valorização da 

cultura regional em outras cidades. Daremos um maior aprofundamento sobre 

essa problemática no capítulo quatro, onde estudaremos os movimentos de jovens 

na cidade do Recife, sugerindo um enfoque na realidade sociocultural dos jovens 

que freqüentam as escolas selecionadas para esta pesquisa. 
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CAPÍTULO 2:  PLURALIDADE CULTURAL 

 

Vivemos em um país com uma vasta pluralidade cultural, fruto de influências 

européias, africanas e indígenas. Cerca de 56 etnias de imigrantes contribuem 

para a formação do povo brasileiro. Muitos chegaram aqui com suas línguas e 

culturas e se espalharam de norte a sul do país. Além desses imigrantes, 

devemos considerar as populações indígenas que, antes da imigração, aqui 

habitavam e foram massacradas ou absorvidas por outras culturas, muitas 

chegando a desaparecer totalmente e outras submetidas ao processo de 

aculturação, perdendo até a própria identidade lingüística - a língua materna ou 

primeira, o bem maior na manutenção e perpetuação de uma cultura.  

 

Estima-se que cerca de 188 idiomas indígenas são falados no Brasil, porém são 

raras as escolas brasileiras que consideram uma língua indígena como disciplina 

curricular e muito pouco se fala sobre culturas indígenas dentro da escola e na 

sociedade .Em geral, o ensino-aprendizagem de um idioma indígena e sua cultura, 

fica restrito aos currículos escolares das escolas localizadas em áreas de reservas 

indígenas.  

 

Da mesma forma, se dá a questão dos afro descendentes no Brasil. Sabemos que 

povos de diversas nações e etnias africanas foram arrancados de suas terras de 

origem e aqui trazidos para o trabalho escravo, forçados a conviverem juntos 

como se fossem um povo só. Apesar disso, conseguiu-se, através de luta e 

resistência, preservar um pouco dessa cultura.  

 

Ainda hoje, no início deste século XXI, as escolas brasileiras não conseguem 

trabalhar com a merecida dignidade e o devido aprofundamento, a questão da 

diversidade cultural africana no Brasil. Por isso, deparamo-nos com o termo 

genérico “cultura afro-brasileira” para definir a influência e presença da cultura 
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africana no Brasil. Isto ocorre, apesar de o Brasil ser considerado o país com a 

segunda maior população negra no mundo, e de 2002 ter sido declarado Ano 

Internacional de Combate ao Racismo, na Conferência Mundial sobre Racismo e 

Discriminação, em Durban, África do Sul, em 2001. Saliente-se que até o presente 

momento não existe um programa já implementado que seja voltado para o ensino 

das culturas e línguas africanas nas escolas por nós pesquisadas na cidade do 

Recife.  

 
Geralmente a sociedade brasileira vê com distância e preconceito grande parte do 

que está relacionado às culturas negras e indígenas, não sendo assegurado a nós 

brasileiros o direito lingüístico de aprender algum idioma indígena ou africano em 

nossas escolas. Sabemos que muitos dos problemas comunicativos em sala de 

aula podem resultar de conflitos internos entre os alunos de origens culturais 

diversas e do conflito entre alunos e a realidade externa, geralmente representada 

por Professores e pela instituição escolar. 

 
2.1.  OS PCN E A PLURALIDADE CULTURAL 

 
No final da década de 1990, o Governo Brasileiro, através de seu Ministério da 

Educação, preocupado com a qualidade de ensino nas escolas públicas do país, 

elaborou os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), um documento norteador 

do trabalho do professor. Com o lançamento desse conjunto de publicações, veio 

à tona uma série de discussões a respeito da qualidade de ensino, formação de 

um corpo docente mais capacitado a enfrentar os desafios diários em sala de aula 

e a elaboração de materiais didáticos como gramáticas, livros didáticos e manuais 

que sejam mais eficazes e mais próximos da realidade sócio-cultural do educando.  

 

Assim, as questões fundamentais da transversalidade e da educação participativa 

devem ser tratadas como elementos primordiais para um ensino voltado ao meio 

ambiente do aluno.  
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Uma escola com uma abordagem participativa, que inclua as capacidades dos 

alunos e dirigindo-os para o próprio meio ambiente, constitui uma base para uma 

sociedade democrática, fundada no respeito a diversidades e  às diferenças. Os 

PCN  (da 1a. a 8a. séries) destacam o vínculo entre tolerância da diversidade e a 

abordagem participativa:  O tema da Pluralidade cultural implica, de maneira 

determinante, a temática da participação. De fato, a criação cultural se dá como 

obra coletiva, em que se compõem contribuições de muitos. Abrir a possibilidade 

de participação da criança no cotidiano da sala de aula de maneira ativa é 

colaborar para que compreenda a própria realidade, enquanto percebe e vivencia 

a possibilidade de transformar práticas. (1997: 97s) 

 

2.2. A PLURALIDADE CULTURAL COMO TEMA TRANSVERSAL 
 

Os temas transversais são questões sociais, inseridas nos PCN, que têm natureza 

diferente das áreas convencionais. Tratam de processos que são intensamente 

vividos no cotidiano da sociedade. Os temas propostos pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais são: Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde, 

Orientação Sexual, Trabalho e Consumo. São temas considerados como de 

urgência social e que devem ser tratados com a mesma importância das áreas 

convencionais. 

 

Os PCN (Vol.10) destacam, a “Pluralidade Cultural”, como um dos temas 

transversais no contexto mais amplo da globalização dos direitos humanos e da 

luta contra a injustiça social: 

“Os direitos humanos assumiram, gradativamente, a importância de tema global. 

Assim como a preservação do meio ambiente, os Direitos Humanos colocam-se 

como assunto de interesse de toda a humanidade. Se o planeta está ameaçado 

por políticas de desenvolvimento predatórias, da mesma maneira a miséria e a 

intolerância em seus diversos aspectos promovem no final do século a morte e a 



 31

fome, a marginalidade extrema, migração em massa, desequilíbrios internos e, no 

limite, guerras entre grupos humanos que outrora conviveram em suposta 

harmonia. A violência em que pode resultar a disputa étnica, religiosa e social, 

quando a intolerância e o desequilíbrio são levados ao extremo, expressa-se em 

números:Sabe-se que 80% das guerras que ocorrem hoje derivam da intolerância 

étnica e religiosa em conflitos internos. (1997:37)” 

 

A questão da “pluralidade cultural” nas duas edições dos PCN (1997 e 1998) para 

o Ensino Fundamental está diretamente ligada a várias áreas de conhecimento: 

fundamentos éticos, conhecimentos históricos e geográficos, conhecimentos 

psicológicos e pedagógicos, populacionais, jurídicos, sociológicos, linguagens e 

representações e conhecimentos antropológicos. 

 

A transversalidade e a interdisciplinaridade deste tema parecem evidentes quando 

um professor prepara uma aula prática de língua inglesa que envolve elementos 

como cultura, história, geografia ou mesmo problemas sociais, levando seus 

alunos a refletirem sobre essa experiência prática. Esta é uma boa iniciativa, 

apesar de sabermos que o tratamento dado ao assunto para os diferentes ciclos 

do ensino fundamental, ainda não é muito explorado e pouco desenvolvido nos 

referidos volumes dos PCN. 

 

De acordo com os PCN, tanto a transversalidade quanto a interdisciplinaridade 

são fundamentadas na crítica de uma concepção de conhecimento “...que toma a 

realidade como um conjunto de dados estáveis, sujeitos a um ato de conhecer 

isento e distanciado. Ambas apontam a complexidade do real e a necessidade de 

se considerar a teia de relações entre os seus diferentes e contraditórios aspectos. 

Mas diferem uma da outra, uma vez que a interdisciplinaridade refere-se a uma 

abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento, enquanto a 

transversalidade diz respeito principalmente à dimensão da didática”. (1998:29) 
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Diversidade cultural pernambucana expressa na arte do Mestre Vitalino. 

 

Convivem hoje no território nacional, diversas etnias indígenas, onde se fala 188 

idiomas (ethnologue 1999), cada um desses povos com sua identidade própria e 

representando riquíssima diversidade sociocultural. Juntando-se a essa situação, 

temos uma imensa população formada pelos descendentes dos povos africanos e 

um grupo numeroso de imigrantes e descendentes de povos de vários 

continentes, com diferentes tradições culturais e religiosas. A diversidade marca a 

vida social brasileira. Diferentes características regionais e manifestações de 

cosmologias ordenam de maneiras diferenciadas a forma de apreender o mundo, 

a organização social nos grupos e regiões, os modos de relação com a natureza, 

a vivência do sagrado e sua relação com o profano. O campo e a cidade propiciam 

às suas populações vivências e respostas culturais diversas, que implicam ritmos 

de vida, ensinamentos de valores e formas de solidariedade distintas. Os 
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processos migratórios colocam em contato grupos sociais com diferenças de fala, 

de costumes, de valores e de projetos de vida. 

 

Freqüentemente, porém, esse processo complexo presente na vida brasileira é 

ignorado e/ou descaracterizado. Na escola, onde a diversidade é visível naqueles 

que constituem a comunidade, essa presença tem sido ignorada, silenciada ou 

minimizada. São múltiplas as origens da omissão com relação à Pluralidade 

Cultural. No Recife, conhecida como a capital multicultural do Brasil, a coisa não é 

diferente, porém aqui encontramos em número maior os grupos de resistência à 

massificação cultural que é imposta de fora para dentro. 

 

2.3.  MULTICULTURALISMO 
 

A existência de uma pluralidade de línguas no mundo, implica também numa 

existência de uma pluralidade cultural. Muito além das listas e tipologias, 

observamos que é o inter-relacionamento entre línguas e seus falantes que cria 

interesses e conflitos. Da mesma forma acontece com as culturas: Como elas se 

unem, interpenetram e entram em conflito umas com as outras?  De fato, sabendo 

da proximidade entre línguas e culturas, pode-se dizer que falar sobre contato 

lingüístico e contato cultural, muitas vezes é o mesmo que se falar sobre um 

sistema integrado, interactante. Um exemplo comum é encontrado onde os 

debates sobre a língua refletem ansiedades culturais mais amplas, ou seja, onde a 

língua é, de fato, um pretexto visível e conveniente para mostrar interesses sociais 

mais abrangentes. Algumas políticas oficiais ou de facto que reconhecem mais de 

uma língua, são geralmente norteadas pela necessidade política e nem sempre 

indicam convicções filosóficas profundas sobre o valor do multiculturalismo per se. 

Da mesma forma, adaptações multiculturais podem surgir mais por causa de 

circunstâncias do que por um desejo sincero de celebrar a diversidade. 

 

Por outro lado, existe um forte sentimento de apoio ao pluralismo lingüístico e 

cultural; as vezes esses sentimentos são fortalecidos por causa da percepção 
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moderna da ameaça da dominação de uma monocultura global. Apesar de todo 

movimento pró-globalização, existe um sentimento forte de preservação da 

cultura, principalmente entre grupos minoritários, obrigando de uma certa forma os 

políticos e os governos a tomarem uma posição em favor dos mesmos. É o que 

aconteceu em 1992, quando o Parlamento da Comunidade Européia endossou um 

documento em favor das línguas minoritárias regionais, em que enfatiza 

claramente o termo interculturalismo. Isso mostra que a Europa continua existindo 

em sua essência, apesar do federalismo continental, e que a diversidade é vista 

como um valor dentro dessa unidade. 

 

Apesar de tudo, muitos problemas permanecem. Não basta criar-se legislação 

sobre diversidade cultural, em lugar de boas intenções apenas veiculadas na 

mídia. De qualquer forma, a criação dessas leis, já representa um certo avanço 

com relação à problemática tratada, no entanto, muito ainda tem que ser feito para 

realmente proteger essas línguas regionais. Ainda assim, as pressões não oficiais 

militando contra a continuidade cultural ainda deverão ser grandes por parte das 

ideologias dominantes. Também relacionado a esse assunto, se por um lado, há 

hoje em dia um embasamento legal maior para a proteção das culturas, 

especialmente as que estão sob risco de desaparecimento, por outro lado, 

também existe o receio contínuo da fragmentação social, da diluição causada por 

uma política cívica comum, ou de uma força indesejável impondo uma 

determinada cultura, apoiada por grupos étnicos ou nacionalistas, como já 

aconteceu em um passado não muito distante. 

 

Muitos dos problemas mencionados podem ser vistos mais claramente nos países 

que recebem imigrantes, especialmente os países do novo mundo, nos quais 

encontramos uma população de origem multiétnica e multicultural. Por outro lado, 

podemos também citar os países que reconhecem oficialmente o plurilingüismo 

como é o caso da Suíça, Bélgica e Singapura ou mesmo alguns países africanos e 

asiáticos, onde medidas foram tomadas para a acomodação pluralística de 

diferentes grupos e línguas, sem a necessidade de uma divisão com fronteiras. 
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2.4. INTERCULTURALISMO 

 

O interculturalismo supõe a deliberada inter-relação entre diferentes culturas. Para 

Micheline Rey (1986) "O prefixo inter indica uma relação entre vários elementos 

diferentes: marca uma reciprocidade (interação, intercâmbio, ruptura do 

isolamento) e, ao mesmo tempo, uma separação ou disjuntiva (interdição, 

interposição, diferença). Este prefixo não corresponde a um ‘mero indicador 

retórico, mas se refere a um processo dinâmico marcado pela reciprocidade de 

perspectivas’. Estas perspectivas são representações sociais construídas em 

interação. Segundo a mesma autora, o prefixo se refere à interação, mudança e 

solidariedade objetiva. “Caracteriza uma vontade de mudança, de ação no 

contexto de uma sociedade multicultural".(Muñoz Sedano,1997:119) 

 

Com a globalização da economia mundial, as relações sociais estão se tornando, 

aos níveis econômico e político, cada vez mais transnacionais. E, na esfera 

cultural, pessoas e grupos diferentes entram em contato direto, confrontando suas 

diferenças. Nasce, daí, a necessidade de solidificar a defesa das identidades e do 

domínio étnico. Aparece, ao mesmo instante, a necessidade de um grupo abrir-se 

e de iniciar um relacionamento recíproco com os outros. Surge, então, a 

possibilidade de um movimento de intercâmbio: os diferentes grupos e indivíduos 

articulam-se sob a forma de redes e parcerias, onde a complementaridade se 

constrói a partir do respeito às diferenças. Este é o campo das relações 

interculturais. 

 

A importância e a necessidade do estudo desta temática na área da educação e 

do ensino de línguas é notória no Brasil, quando os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para a Educação Fundamental no Brasil elegem a Pluralidade Cultural, 

como um dos temas curriculares transversais. Algumas iniciativas já tratam ou 

trataram da temática em projetos específicos e pontuais. Encontram-se alguns 

estudos acerca de escolas indígenas e de algumas experiências inovadoras 
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vinculadas a movimentos de caráter étnico. Mas muito pouco se discutiu sobre 

uma proposta educativa que leve em conta efetivamente a diversidade e 

complexidade cultural do Brasil. São raras as pesquisas que tratam da elaboração 

das identidades e das relações culturais entre crianças e adolescentes, em seu 

sentido amplo. Esta é a razão porque se encontra muita dificuldade na elaboração 

de propostas de trabalho pedagógico sobre este tema.  

 

Entretanto, a preocupação por uma educação que respeite a diversidade cultural 

emerge de modo original na América Latina. E é muito anterior ao atual movimento 

de valorização desta perspectiva. São várias as experiências educativas realizadas 

em diferentes países latino-americanos, orientadas a atender de modo mais 

adequado a diferentes grupos sociais e culturais marginalizados. Especialmente a 

partir dos anos cinqüenta, os movimentos de “cultura popular” – e que 

posteriormente vieram a ser denominados de “educação popular” – contribuíram 

significativamente para promover processos educativos a partir dos componentes 

culturais dos diversos grupos populares.  

 

No Brasil, no início da década de 60, junto com as grandes mobilizações urbanas 

e camponesas, floresceram inúmeros trabalhos educativos que valorizavam a 

cultura popular. Iniciativas como os Centros Populares de Cultura (CPCs), o 

Movimento de Educação de Base (MEB), o Movimento de Cultura Popular (MCP), 

a campanha “De Pé no Chão também se aprende a ler”, liderados por intelectuais, 

estudantes, movimentos eclesiais, mobilizaram a sociedade civil naquele contexto. 

A própria proposta elaborada por Paulo Freire visava a promover a educação de 

adultos com base na sua cultura.  

 

Com o Golpe militar de 1964, os movimentos sociais e culturais foram submetidos 

a rígidos processos de controle e censura, favorecendo a homogeneização e 

alienação cultural. O silêncio, o isolamento, a descrença, elementos fundamentais 

da cultura do medo, começaram, entretanto, a ser quebrados no final dos anos 70. 

Emergiram os movimentos de base, assentados sobretudo nas associações de 
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moradores, nas comunidades eclesiais de base (CEBs) e nos novos movimentos 

sindicais.  

 
Irromperam novamente no cenário nacional os movimentos populares, 

caracterizados pela imensa variedade de interesses. Articularam-se lutas sociais 

no plano eminentemente econômico-político, como os movimentos operários e 

sindicais, os movimentos ligados aos bairros, ao consumo, à questão agrária. Ao 

mesmo tempo, configuraram-se novos movimentos sociais. São movimentos que, 

transversalmente às lutas no plano político e econômico, articulam-se em torno do 

reconhecimento de suas identidades de caráter étnico (tal como os movimentos 

dos indígenas, dos negros), de gênero (os movimentos de mulheres, de 

homossexuais), de geração (assim como os meninos e meninas de rua, os 

movimentos de terceira idade). 

 

É nesta perspectiva da diversidade e das relações culturais emergentes nos 

movimentos sociais que se encontra possivelmente o enfoque mais fecundo da 

educação intercultural na América Latina e, particularmente, no Brasil. E é a partir 

deste ponto de vista que pensamos em estabelecer o diálogo com os estudos que 

vêm se fazendo hoje no campo da educação intercultural. 

 

2.5.  DIFERENÇAS ENTRE MULTICULTURALISMO E INTERCULTURALISMO 
 

A complexidade das relações sociais e interculturais no mundo contemporâneo 

requer novas formas de se elaborar o conhecimento no campo da pesquisa e da 

educação. É o que se verifica no debate entre o monoculturalismo e o 

multiculturalismo (cf. SCHERER-WARREN, 1998, p. 31-32).  

 

De um lado, o monoculturalismo entende que todos os povos e grupos 

compartilhem, em condições equivalentes, de uma cultura universal. A visão 

essencialista, universalista e igualitária do monoculturalismo corre, porém, o risco 

de legitimar a dominação de um projeto civilizatório, que exclua ou subjugue as 

minorias culturais.  
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De outro lado, o multiculturalismo reconhece que cada povo e cada grupo social 

desenvolve historicamente uma identidade e uma cultura próprias. Considera que 

cada cultura é válida em si mesma, na medida em que corresponde às 

necessidades e às opções de uma coletividade. Ao enfatizar a historicidade e o 

relativismo inerentes à construção das identidades culturais, o multiculturalismo 

permite pensar alternativas para as minorias. Mas também pode justificar a 

fragmentação ou a criação de guetos culturais, que reproduzem desigualdades e 

discriminações sociais.  

 

Para além da oposição reducionista entre o monoculturalismo e o multiculturalismo 

surge a perspectiva intercultural. Esta emerge no contexto das lutas contra os 

processos crescentes de exclusão social. Reconhece-se o sentido e a identidade 

cultural de cada grupo social. Mas, ao mesmo tempo, valoriza-se o potencial 

educativo dos conflitos. E busca-se desenvolver a interação e a reciprocidade 

entre grupos diferentes, como fator de crescimento cultural e de enriquecimento 

mútuo. Assim, nas práticas educacionais, a perspectiva intercultural propõe novas 

estratégias de relação entre sujeitos e entre grupos diferentes. Busca promover a 

construção de identidades particulares e o reconhecimento das diferenças 

culturais. Mas, ao mesmo tempo, procura sustentar a relação crítica e solidária 

entre elas. 

 

O debate sobre as relações multiculturais e interculturais na educação é bastante 

recente no Brasil. Inicia-se sob o estímulo de estudos que vêm se elaborando na 

Europa e na América do Norte. Trata-se de um debate complexo, em que 

interagem diferentes vertentes teóricas e políticas. Por isso, ao entrar nesse 

debate, consideramos importante explicitar as diferentes perspectivas teóricas e 

as motivações políticas que entram em jogo. E, de modo particular, manter o foco 

sobre a especificidade das relações culturais em nosso contexto brasileiro, 

especificamente na cidade do Recife, considerada a capital multicultural do país, e 

seus efeitos e conseqüências na formação educacional dos alunos do ensino 
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fundamental em nossas escolas, especialmente na aquisição de uma língua 

estrangeira. 

 

Com base no que vimos, acreditamos que nossos alunos do ensino fundamental 

estão expostos a uma forte carga multicultural que trazem consigo de casa e da 

comunidade onde vivem. Essas heranças culturais são refletidas na linguagem 

cotidiana, especialmente em momentos de informalidade. É comum escutar 

palavras como: PEBA (que significa ‘comum’ em tupi) para designar algo sem 

valor; LELÊ (que significa intriga e discussão no quicongo) para designar 

confusão, briga; ou mesmo expressões como: “TA LIGADO?” (significando “está 

entendendo?”) , “VALEU DOIDO” (significando “Obrigado amigo”) ou “MASSA”  

(“Muito bom”) que têm origem na linguagem de rua e muitas vezes são trazidas 

para a escola, sendo incorporada ao uso dos jovens, muitas vezes até mesmo no 

meio universitário. Para se adequar a essa realidade o professor tem que entender 

o ambiente cultural de onde provém o aluno. Para isso, deve preparar-se e 

adaptar os conteúdos das aulas para que estes sejam mais próximos da realidade 

cotidiana do aluno. 

 

Sabemos que este não é um fenômeno local. Fatos semelhantes ocorrem em 

diversas partes do mundo.  Neste ponto o ensino de línguas estrangeiras pode 

ajudar o aluno a entender esses fenômenos não como um fato isolado, mas 

através do estudo de uma outra sociedade distante com língua e cultura distintas, 

este aluno pode entender um pouco melhor sobre si e a realidade onde se 

encontra inserido, conforme sugerem os PCN de Língua Estrangeira. 

 

Os efeitos das novas diretrizes dos PCN, no que se refere ao tema transversal 

pluralidade cultural, serão sentidos pelos alunos somente depois de entendidas e 

processadas pelos professores. Caso os PCN influenciem os professores, estes 

podem mudar de atitude perante a sala de aula, colocando em prática essas 

novas diretrizes. Uma vez ocorrendo essa mudança, os alunos serão em seguida 

beneficiados por ela. Contudo, sabemos que esse não é um caminho fácil a ser 
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percorrido. A mudança de atitude não ocorre do dia para a noite, mas faz parte de 

um processo de transformação interna por que passa o professor para, a partir 

daí, reformular suas estratégias de ensino, e oferecer o “novo” aos seus alunos. É 

necessário que o professor compreenda o ambiente sócio-cultural em que o aluno 

está inserido, reconhecendo seus direitos como aprendiz de uma segunda língua, 

procurando adaptar o conteúdo das aulas para assuntos e conveniências que 

possam ser do interesse dos alunos. Para isso, é necessário haver uma empatia 

do professor para com seus alunos, e uma maior interação em sala de aula. A 

interação professor / aluno / professor é de importância fundamental no ensino / 

aprendizagem de línguas, pois sem ela o ensino seria abordado de uma forma 

unilateral e verticalizada, nem sempre respeitando os direitos e anseios dos 

alunos. Está ligada diretamente à forma como o professor percebe o aluno, e para 

isso se faz necessário compreender esse aluno como um ser holístico, levar em 

conta sua condição de criatura cognitiva, sociolingüística e cultural.  

 

Dada a importância da interação em sala de aula de língua estrangeira para os 

objetivos almejados nesta pesquisa, a esse processo dedicamos o capítulo 

seguinte, valendo-nos das idéias de Piaget e Vigotsky, até a caracterização de 

alguns problemas atuais enfrentados por professores de inglês em sala de aula.  
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CAPÍTULO 3 : INTERAÇÃO E HUMANISMO NA APRENDIZAGEM 
 
O conceito interdisciplinar de interação é tratado em diversos estudos e em várias 

áreas de especialidade. Assim, observa-se que em Direito, enfoca-se diretamente 

esse tema, explicitando-se não haver direito, sem haver interação (Reale, 1999). 

Já na área de leitura, a interação é definida como influência mútua ou efeito 

recíproco, entre leitor e texto (Harris e Hodges 1995.120). Na descrição lingüística, 

interação aparece como uma das características da gramática da conversação. Na 

lingüística aplicada ao ensino de língua estrangeira, os processos de interação 

podem ser observados a partir de pesquisa sobre o ensino / aprendizagem de 

uma segunda língua, e outros sobre interação em sala de aula, recorremos às 

perspectivas de Piaget e Vigotsky , por serem reveladoras da dimensão cognitiva 

da língua(gem) em uso. 

 
3.1. INTERAÇÃO SEGUNDO PIAGET: 
 
Não podemos afirmar que Piaget se preocupou realmente com a interação, pois 

em seus estudos, mostrava-se mais preocupado com os processos mentais 

humanos do que mesmo com a interação. Por considerarmos seu trabalho 

importante, dedicamos este espaço para falar um pouco sobre sua teoria. 

 

Uma das principais teorias sobre a aprendizagem, postulada por Jean Piaget, é 

denominada Teoria Cognitivista. Tal teoria propõe-se a estudar a aprendizagem 

como sendo algo a mais que meramente estímulos externos à criança. A 

aprendizagem, para os cognitivistas, relaciona-se a processos de organização de 

dados, das formas pelas quais as pessoas lidam com estímulos externos, sentem 

e resolvem problemas, adquirem conceitos e empregam símbolos.  

 

Bock (1994, p 83), ao discorrer sobre a teoria do desenvolvimento humano de 

Jean Piaget, mostra como o autor divide os períodos do desenvolvimento de 

acordo com o aparecimento de novas qualidades do pensamento (períodos 

sensório-motor, pré-operatório, operações concretas, operações formais), algo 



 42

que, por sua vez, influi no desenvolvimento global do educando. Daí podemos ver 

que a preocupação de Piaget era essencialmente com o indivíduo em seus 

estágios de desenvolvimento e não com a interação. 

 

Na verdade, a Teoria Cognitiva postulada por Jean Piaget, preocupava-se com a 

mente e seus processos. Preocupava-se com o indivíduo sem levar em conta o 

contexto onde este se encontra inserido. Para que haja interação, é necessário 

que exista uma “troca” entre o indivíduo e o meio em que ele vive. Em uma 

situação de diálogo, deve existir empatia e cumplicidade entre as partes 

envolvidas. Assim diz-se que a conversação é interativa, co-construida por dois ou 

mais interlocutores (Biber et alii, 1999:1045). 

 

3.2.  INTERAÇÃO SEGUNDO VIGOTSKY: 
 

Entre as importantes abordagens psicopedagógicas atuais que buscam explicar o 

desenvolvimento da criança através da interação, destaca-se a teoria vigotskyana 

que busca em sua origem uma solução alternativa dentro do materialismo dialético 

para o conflito entre as concepções idealistas e mecanicistas da Psicologia. Essa 

visão de Vigotsky justificou o título de sócio-interacionismo à sua teoria. O 

pensamento básico da obra de Vigotsky é que o homem diferencia-se dos outros 

animais através das suas funções de pensamento superiores, conscientes – 

pensamento, memória, atenção voluntária – as quais são encontradas nas 

relações sociais. Não se vê o homem como um ser passivo, mas como um sujeito 

ativo que constrói e se reconstrói através de sua interação com o social e não 

meramente como um produto da sociedade. Através dessas relações de 

construções e autoconstrução de personalidade, Vigotsky entendia que o plano 

interior se construía pela mediação do sujeito com o social. 

 

Partindo dessa afirmação basilar, o autor compreende o desenvolvimento infantil a 

partir de três aspectos: instrumental, cultural e histórico. 

 



 43

• O instrumental se refere à natureza basicamente mediadora 

das funções psicológicas e complexas. Não apenas 

respondemos aos estímulos apresentados no ambiente, mas 

os alteramos e usamos suas modificações como um 

instrumento de nosso comportamento.  

 

• O aspecto cultural da teoria envolve os meios socialmente 

estruturados pelos quais a sociedade organiza os tipos de 

tarefa que a criança em crescimento enfrenta, e os tipos de 

instrumento, tanto mentais como físicos, de que a criança 

pequena dispõe para dominar aquelas tarefas. 

 

• O elemento histórico funde-se com o cultural, pois os 

instrumentos que o homem usa, para dominar seu ambiente e 

seu próprio comportamento, foram criados e modificados ao 

longo da história social da civilização. (Bock, 1994, p 92). 

 

Esses três passos do desenvolvimento infantil mostram, segundo Vigotsky, que a 

história da sociedade humana e o desenvolvimento do homem caminham de mãos 

dadas. Logo após o nascimento, as crianças são dominadas apenas por seus 

processos naturais, ou seja, as funções de pensamentos inferiores, mas com o 

contato interacional com os adultos e outras crianças maiores que cercam os 

recém-nascidos, vão se incorporando à cultura que os cercam. Estes processos 

de interação com os adultos são chamadas de mediação, pois temos uma 

modalização dos insumos, por parte dos adultos, dados as crianças. É através 

dessas mediações que as formas de pensamento superiores começam a tomar 

forma. Primeiramente esses processos são interpsíquicos, isto é, ocorrendo 

somente entre os sujeitos, e posteriormente estes processos tornam-se 

intrapsíquicos.  Chamamos de processos interpsíquicos, os processos que 

somente ocorrem entre a criança e o adulto, sem que para aquela haja um 

processo de introspecção da fala que recebe e emite; chamamos de processos 
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intrapsíquicos os processos em que já existe uma internalização do que se é 

falado. 

 

Sobre os processos de interação / mediação entre adultos e criança na partilha e 

aquisição de práticas sociais, Bock nos esclarece: 

 

O desenvolvimento está, pois, alicerçado sobre o 

plano das interações. O sujeito faz sua uma ação 

que tem inicialmente um significado partilhado. 

Assim, a criança que deseja um objeto inacessível 

apresenta movimentos de alcançá-lo, e esses 

movimentos são interpretados pelo adulto como 

“desejo de obtê-lo”, e então lhe dá o objeto. Os 

movimentos da criança afetam o adulto e não o 

objeto diretamente; e a interpretação do movimento 

pelo adulto permite que a criança transforme o 

movimento de agarrar em gesto de apontar. O gesto 

é criado na interação, e a criança passa a ter 

controle de uma forma de sinal, a partir das 

relações sociais (Bock, 1994, p 93). 

 

Na passagem dos processos interpsíquicos para os processos intrapsíquicos 

vemos que há uma adequação daquilo que foi partilhado entre o adulto e a 

criança, e através dessa internalização ocorre o funcionamento interno da criança, 

não havendo meramente uma reprodução do plano exterior no interior. É nessa 

internalização que o sujeito é constituído pela cultura que o cerca e através de sua 

ação nesta cultura, ele também participa da construção desta. 
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3.3.  DIFERENÇAS ENTRE VIGOTSKY E PIAGET 
 

Para esclarecer a que se propõem as duas teorias supracitadas, impõe-se uma 

distinção, quanto à interação. Para Bock, a diferença de concepção interacional 

entre Piaget e Vigotsky reside em que: 

 

Vigotsky enfatiza o aspecto interacionista, pois 

considera que é no plano intersubjetivo, isto é, na 

troca entre as pessoas, que têm origem as funções 

mentais superiores. 

A teoria de Piaget apresenta também a dimensão 

interacionista, mas sua ênfase é colocada na 

interação do sujeito com o objeto físico; e, além 

disso, não está clara em sua teoria a função da 

interação social no processo de conhecimento. 

(Bock, 1994, p 94). 

 

Para Piaget, os processos de interação se dão diretamente entre os objetos e os 

sujeitos; este autor não leva em conta a função social na elaboração da 

personalidade do sujeito. Para Vigotsky, o papel primordial centra-se na interação 

entre indivíduos, e esta interação recebe o nome de mediação, pois é através da 

apresentação do sócio-cultural pelo sujeito mais experiente ao sujeito menos 

experiente que este começa a ter um relacionamento com o que o cerca, e através 

deste relacionamento, este sujeito menos experiente começa a se formar como 

elemento social, mediante o aparecimento das funções mentais superiores. 

 

3.4.  A INTERAÇÃO EM SALA DE AULA 
 

Focalizaremos os processos de interação no âmbito escolar, pois é nesse 

ambiente que conduziremos nossas pesquisas e poderemos focalizar melhor o 

desenvolvimento dos processos interacionais.  
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Luiz Antônio da Silva (2002, p 179) afirma que: 

 

Ao estudar a sala de aula, Stubbs (1987) deixa claro que a aula é um ambiente 

lingüístico muito influente, por isso o ensino é praticamente inconcebível sem a 

linguagem. A sala de aula é um local onde professores e alunos, mediados pela 

linguagem, constroem ativamente o sentido do mundo. Nela, o individual e o 

social estão em contínua articulação, e os sujeitos, em constante processo de 

negociação. 

 

Tendo como ponto de partida a sala de aula, vemos que nesta o elemento 

linguagem é de primordial importância para o processo de interação, que poderá 

resultar tanto no sucesso quanto no insucesso dos objetivos para o professor e os 

alunos. Nesta perspectiva de análise da linguagem que é utilizada em sala de aula 

Silva, baseado em Ehlich (1986), dividiu o discurso que é usado em sala de aula 

em discurso de sala de aula e discurso ensino / aprendizagem, os quais 

apresentam as seguintes características: 

 

DISCURSO ENSINO / APRENDIZAGEM DISCURSO DE SALA DE AULA 

 

a. Voluntariedade 

b. Reconhecimento entre as partes 

c. Envolvimento no discurso 

a. Fim da voluntariedade 

b. Perda do reconhecimento 

c. Flutuação entre presença e    

                      ausência 

 

 

Essa diferenciação nos leva a perceber que, de acordo com a relação existente na 

sala de aula entre alunos-professor, e aluno-aluno, podemos ter relações de 

simetria e assimetria. 
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Charaudeau (1984, p 117), citado por L. A. da Silva (idem), afirma que a relação 

aluno/aluno é simétrica, ao passo que a relação professor/alunos é assimétrica, 

visto que: 

 

a. Não é uma relação entre iguais; 

b. Há uma grande diferença de idade; 

c. Há uma grande diferença de experiência; 

d. Há profunda diferença de nível de instrução e de conhecimento. 

 

Observado esse processo de simetria e assimetria entre professor-aluno e aluno-

aluno, faz-se necessário que especificar quem são esses os autores nesse 

universo psicossocial proposto por Bourdieu (1990): 

 

Tradicionalmente, Professor é aquele que tem o saber e está na escola para 

transmiti-lo, e o Aluno é aquele que não tem o saber e está na escola para adquiri-

lo. Percebe-se que o saber, aqui entendido como transmissão de conhecimento1 e 

aprendizagem, não somente está no foco da relação professor / aluno, mas acaba 

sendo uma imposição da escola como instituição.  

 

O autor referido afirma: “Professor e aluno, os dois agentes do discurso de sala de 

aula, desempenham papéis sociais bem específicos. Professor e aluno não 

ocupam o mesmo espaço no simbolismo social do ensino em meio escolar” (p 

183). Essa definição específica de papéis sociais resulta num papel de 

complementaridade nos processos de interação entre professor e aluno. Essa 

complementaridade é postulada socialmente através da legitimação da palavra do 

professor no discurso de ensino / aprendizagem, resultando nas relações de saber 

versus não saber, e poder versus não poder.  

                                                 
1 A visão exposta pelo autor é a visão tradicionalista. Ele preocupa-se apenas em descrever esses 
conceitos tradicionais, mas isso não significa dizer que ele compartilhe dessas idéias.  Na verdade, 
o saber não é apenas “transmitir conhecimentos”, mas consiste em capacitar o aluno a se sair bem 
em qualquer situação. 



 48

Ainda constatando algumas situações de interação em sala de aula na 

comprovação de assimetria de papéis, alguns pesquisadores, de acordo com Silva 

(2002, p 187-8), postulam que o professor: 

 

a. Toma a atitude, na maioria das vezes, de iniciar e fechar a conversação; 

b. Impõe o tópico e, normalmente, não admite mudanças de tópico que não 

tenham sido estabelecidas por ele; 

c. Monopoliza a palavra e pouco incentiva interferências dos alunos; 

d. Regula o sistema de comunicação, no qual conserva sempre a posição 

central, controlando a conversação; 

e. Dá início à conversação (80% dos casos); 

f. Procede ao fechamento (70% dos casos); 

g. Quebra a “ditadura” da palavra pelo assalto ao turno do professor. 

 

Barros (1986, p 24-5), citado por L. A. da Silva (2002, p 186), lista algumas das 

estratégias que possibilitam ao professor viabilizar condições de interação: 

 

a. Relevância do tópico desenvolvido; 

b. Utilização de olhares expressivos; 

c. Comunicação direta, com os alunos engajados em atividades 

concorrentes e dispersas; 

d. Utilização de recursos não-verbais: aproximar-se, tocar, estalar os 

dedos, fazer gestos; 

e. Ameaças, veladas ou não. 

 

Após essas considerações, voltamo-nos para a parte específica, a qual concerne 

o ensino de línguas estrangeiras, no qual vemos uma maior aplicação dos 

conceitos humanistas e técnicas de interação, particularmente se o professor da 

língua for pregar e praticar uma abordagem comunicativa. 
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3.5. A ABORDAGEM HUMANÍSTICA NA APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS 
 
Inicialmente, cada experiência de aprendizagem deveria ser entendida em um 

contexto de ajuda aos aprendizes a desenvolverem um sentido de identidade 

pessoal para que possam relacionar tal identidade a seus objetivos pessoais 

futuros. Portanto, de acordo com a visão humanística, a aprendizagem seria 

personalizada ao máximo. Para tanto, deverá o professor estar atento à tarefa de 

diferenciação, isto é, à tarefa de identificar as necessidades pessoais de cada 

aprendiz e buscar satisfazê-las dentro de um contexto de grupo de sala de aula.  

Objetivando a autonomia do aprendiz, o professor deverá auxiliá-lo e encorajá-lo a 

fazer suas próprias escolhas no que se refere àquilo que o aprendiz deseja 

aprender e, ao modo como este gostaria de aprender. A empatia com o aprendiz é 

outro aspecto de grande importância a ser considerado pelo professor.  Se desejar 

construir uma atmosfera de empatia com o aprendiz, o professor deverá conhecê-

lo como um ser humano único e procurar entender as maneiras pelas quais ele faz 

sentido do mundo. O professor jamais deverá tentar impor ao aprendiz sua própria 

maneira de perceber o mundo. 

 

A abordagem humanística na aprendizagem visa à obtenção de um equilíbrio 

entre o sentimento de liberdade e uma atitude responsável pelo aprendiz.  Por 

conseguinte, segundo uma perspectiva humanística, uma experiência de 

aprendizagem (com a conseqüente modificação da pessoa) ocorrerá quando o 

aprendiz assumir a responsabilidade de avaliar por si só o seu grau de 

envolvimento pessoal, ao invés de buscar uma fonte externa para tal avaliação. 

Analisando a realidade em nossas salas de aula, vemos que esse fato ainda é 

uma realidade distante. Para que isso realmente ocorra é necessário uma maior 

vivência e amadurecimento, não só dos alunos, mas também dos professores, e 

da sociedade em geral. 
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3.6.  O HUMANISMO NO ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 

Vários métodos para o ensino de línguas surgiram como resultado da influência da 

abordagem humanística.  As mais conhecidas são o “silent way”, a 

“suggestopaedia” e o “community language learning”. Esses métodos são mais 

baseados na psicologia do que na lingüística.  Em cada um há o reconhecimento 

da importância dos aspectos afetivos para o sucesso no aprendizado de uma 

língua.  Estão centrados no aprendiz, entendendo-o como uma pessoa completa, 

como um ser total. A aprendizagem, portanto, deverá acontecer dentro dessa 

perspectiva holística.  Ademais, salienta-se a importância do ambiente de 

aprendizagem, o qual deverá ser configurado com o objetivo de minimizar a 

ansiedade e enfatizar o sentimento de segurança pessoal. 

 

No “silent way”, o professor deve manter-se em silêncio a maior parte do tempo, 

enquanto os aprendizes estão envolvidos no processo de aprendizagem.  O 

professor faz uso de materiais específicos para elicitar, dos aprendizes, a língua 

alvo.  O professor, por outro lado, deve estar firme no controle da seleção das 

tarefas assim como no conteúdo das aulas. 

 

O “community language learning” é baseado em princípios de aconselhamento 

psicológico. Nesse método, o aprendiz senta-se em um círculo como se fosse uma 

comunidade e decide aquilo que deseja dizer.  Alguém da comunidade que souber 

expressar o que o aprendiz quer comunicar deverá sussurrar no ouvido do 

aprendiz que, por sua vez, repetirá o enunciado na língua alvo.   

 

A “suggestopaedia” está fundamentada no princípio de que as pessoas são 

capazes de aprender mais e melhor se suas mentes estiverem livres de outras 

interferências negativas, ou seja, o aprendiz terá mais sucesso em seu 

aprendizado se em sua mente não existir nenhuma fonte que possa estar 

obstaculizando seu processo de aprendizagem.  
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Todos esse métodos ligados à Abordagem Humanista surgiram na década de 

setenta do século XX. O Silent Way e o Community Language Learning surgiram 

em 1972 e o Suggestopaedia em 1979. Deram sua contribuição ao ensino de 

línguas, mas não se sustentaram por muito tempo, talvez por ter seus 

fundamentos mais alicerçados na Psicologia do que na Lingüística. De acordo 

com Williams and Burden (1997), o entendimento das funções da mente humana, 

não é o suficiente para explicar o que acontece quando aprendemos algo. Isso 

talvez fez que, com o passar do tempo, os seguidores da Abordagem Humanista 

fossem aos poucos diminuindo, enquanto surgia na década de 1980, uma nova 

abordagem que causaria muitas mudanças no ensino de línguas: a Abordagem 

Comunicativa. 

 

Para uma síntese crítica do humanismo no ensino de línguas como uma área 

inovadora e controversa, veja-se Stevick, 1990.  Para Gomes de Matos (1996), um 

dos desafios com que se deparam formadores de professores, tem a ver com a 

humanização profunda do ensino-aprendizagem através da aplicação dos direitos 

humanos e da paz. 

 

Para Concluir, mostramos abaixo dois quadros: um mostrando o conceito de 

língua de acordo com o método ou abordagem utilizada. O outro mostra os papéis 

do aprendiz e do professor em sala de aula.Como a literatura sobre métodos de 

ensino de línguas é vasta, optamos por mencionar uma fonte brasileira recente 

(Dutra e Melo, 2004) e uma fonte estrangeira (Rodgers 2003): 

 

QUADRO 1: Conceito de Língua de acordo com o método. 

MÉTODO / ABORDAGEM CONCEITO DE LÍNGUA 

Gramática – Tradução Língua literária é superior à língua falada 
Direto Língua falada precede a língua escrita 
Áudio – Lingual Língua é um sistema compartimentalizado em 

níveis, por exemplo, fonológico, morfológico e 
sintático. 

Comunicativo Língua é usada para a comunicação. Forma e 
função são indissociáveis. 
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QUADRO 2: Os métodos e o papel dos professores e alunos. 

METHOD LEARNER ROLES TEACHER ROLES 

Situational Language Teaching 

 (SLT) 

Imitator 

Memorizer 

Context Setter 

Error Corrector 

Áudio-lingualism  

(AL) 

Pattern Practicer 

Accuracy Enthusiast 

Language Modeler 

Drill Leader 

Communicative Language Teaching 

(CLT) 

Improvisor 

Negotiator 

Needs Analyst 

Task designer 

Total Physical Response 

 (TPR) 

Order Taker 

Performer 

Commander 

Action Monitor 

The Silent Way 

 (SW) 

Inventor 

Problem Solver 

Pantomimist 

Neutral Observer 

Community Language Learning 

 (CLL) 

Collaborator 

Whole Person 

Counselor 

Paraphraser 

The Neutral Approach 

 (NA) 

Guesser 

Immerser 

Actor 

Props User 

Suggestopaedia  

(S) 

Relaxer 

True Believer 

Autohypnotist 
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PARTE 2 
ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: REALIDADE E TRANSFORMAÇÃO 

 

CAPÍTULO 4: O CONTEXTO DA PESQUISA 

 
Nosso estudo está centrado em escolas da Rede Oficial – particulares e públicas – 

de Ensino na cidade do Recife. Para compreender-se melhor a realidade dessas 

escolas e dos alunos que as freqüentam, apresentamos um pequeno resumo com 

dados sobre a cidade e regiões circunvizinhas.  

 
O Recife é a capital do estado de Pernambuco e principal cidade da área 

conhecida como Região Metropolitana do Recife (RMR), que conta com uma 

população de cerca de quatro milhões de habitantes, sendo populacionalmente a 

quarta maior metrópole de Brasil. 

 

Recife, cidade das águas. Considerada a capital multicultural do Brasil. 



 54

Estão incluídos na Região Metropolitana do Recife os municípios de Abreu e Lima, 

Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, 

Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Recife e São 

Lourenço da Mata. Essa região é habitada por cerca de 54% da população do 

estado que ocupa apenas 2,8% das terras de Pernambuco. Boa parte dessa 

população é oriunda de outras cidades do interior do estado ou mesmo de estados 

vizinhos, que migraram para a grande metrópole em busca de uma vida melhor, 

ou mesmo para fugir da seca que ocorre periodicamente no interior do nordeste. 

Estas pessoas trazem consigo toda uma carga cultural das terras de onde vieram, 

e aqui se mesclam e interagem com a cultura local, com pessoas de outras 

regiões do país, de outros paises, ou mesmo com outras pessoas em situação 

semelhante, que também migraram de outras cidades do interior em busca de 

uma vida melhor. 

 

A distribuição dessa população é bastante irregular, com uma concentração de 

83,4% em somente cinco municípios na área de conurbação formada pelos 

municípios do Recife, Olinda, Paulista, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe. 

Destes municípios, Recife e Olinda formam o núcleo central, com a densidade 

populacional mais alta, concentrando mais da metade (56,15%) da população total 

da Região Metropolitana do Recife. Apesar destes municípios contarem com uma 

rede de ensino, muitos alunos preferem estudar nas escolas do Recife, 

especialmente nas que se localizam no centro da cidade. Isto ocorre 

principalmente com os alunos do último ciclo do ensino fundamental e os do 

ensino médio, e poderia ser explicado pelo fato de muitos trabalharem no Centro 

do Recife, ou então pelo mito de que as melhores escolas se encontram no centro 

da cidade. No decorrer da nossa pesquisa constatamos que muito do que se diz a 

respeito da qualidade de ensino em nossas escolas, sejam elas localizadas no 

centro da cidade ou nos subúrbios, pública ou particular, não tem consistência, 

sendo fruto de preconceitos e do imaginário popular. 
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Em termos econômicos a RMR é a região mais importante do estado, responsável 

por 79,9% dos recursos gerados em Pernambuco. (Fonte: Secretaria de Finanças 

– PE). Isso explica o fluxo migratório para esta região. Por outro lado, e como 

conseqüência de um êxodo rural descontrolado, de acordo com o Mapa da Fome 

II / FIBGE – PNAD – 1990, a região também concentra um terço das famílias que 

vivem abaixo da linha de pobreza no estado, sendo a maioria residente em 

assentamentos no núcleo central da RMR (Recife e Olinda). 

 

Esses assentamentos são caracterizados por uma alta densidade populacional e 

estão localizados na periferia ou em espaços urbanos abertos, geralmente área de 

riscos, insalubres e propícias a doenças endêmicas. São situados geralmente em 

encostas de morros, em áreas alagadas ou de mangue. 

 

 

Recife, centro e subúrbio. Cidade de contrastes. 



 56

Apesar de todos os esforços de política e planejamento urbanísticos, o fato é que 

uma grande parte do espaço urbano da Região Metropolitana do Recife é ocupada 

ilegalmente por um contingente excluído do mercado de consumo e que se 

beneficia muito pouco dos investimentos feitos na cidade para a área social.  

 

A falta de infraestrutura básica que é resultado deste processo típico de ocupação 

nas grandes cidades é responsável pela manutenção e até mesmo por piorar a 

condição precária dos habitantes destas áreas. 

 

 

Dentro deste quadro, cria-se uma cultura urbana de sobrevivência (Calvet 1994), 

onde pessoas de procedências diversas passam a conviver juntas em comunidade 

em busca de soluções para seus problemas, criando novos códigos e valores que 

são refletidos até na linguagem do dia-a-dia. Inseridos nesta realidade estão os 

jovens e adolescentes que freqüentam as escolas da Rede Oficial de Ensino, 

principalmente as escolas públicas. 

 

Como já esclarecemos, nosso foco de estudo são os professores das escolas da 

Rede Oficial de Ensino localizadas no município do Recife. Usamos os dados 

gerais da Região Metropolitana do Recife por entendermos que parte dos alunos 

que freqüentam essas escolas provém destes municípios vizinhos na área de 

conurbação. No caso de um professor que possa usar a sensibilidade e a 

criatividade haverá um rico campo de trabalho em sua própria sala de aula, pois 

poderá trabalhar o tema “Pluralidade Cultural” usando os próprios exemplos de 

que dispõe em sala de aula, para que a aprendizagem ocorra mais eficazmente. 
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4.1. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR NA CIDADE DO RECIFE 

 

Segundo o último senso realizado pela Secretaria de Educação do Estado de 

Pernambuco, a cidade do Recife conta atualmente com 1299 escolas (Secretaria 

de educação 2002), das quais 197 estão sob a administração Estadual, 3 estão 

sob a administração Federal, 297 sob a administração Municipal e 802 escolas 

estão sob a administração particular. Estes números abrangem o ensino 

fundamental e o ensino médio e profissionalizante. Incluídas nestes números 

estão as escolas que trabalham com o ensino fundamental de 5a. a 8a. séries que 

somam um total de 363 escolas. Dentre essas 363 escolas, 144 são escolas 

estaduais, 2 são federais, 35 fazem parte da rede municipal e 182 são escolas 

particulares. Estas escolas encontram-se distribuídas por todas as Regiões 

Político – Administrativas (RPA) da cidade, porém são encontradas um número 

maior de escolas públicas nas regiões mais pobres, enquanto em regiões com um 

maior poder aquisitivo o número de escolas particulares é maior que o de escolas 

públicas. 

 

Nesta pesquisa optamos por trabalhar apenas com as escolas sob a 

administração estadual e com escolas particulares, pelo fato de estas contarem 

com um maior número de unidades em funcionamento para o ensino fundamental 

de 5a. à 8a. séries, pois enquanto as escolas estaduais somam 144 e as 

particulares 182, as da rede municipal somam 35 e apenas 2 se encontram sob 

administração federal. 

 

Como estamos pesquisando influências multiculturais em sala de aula e suas 

implicações no ensino-aprendizagem de língua inglesa, ou seja, possíveis 

mudanças nas atitudes de professores após o lançamento dos novos PCN, 

escolhemos escolas em áreas diferentes da cidade. As escolas pesquisadas estão 

localizadas nas zonas norte, sul e sudoeste da cidade. Dividimos a pesquisa por 

zonas diferentes para procurar entender o que há de partilhado e o que há de 

divergente no comportamento cultural e escolar desses alunos, e qual a postura 
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do professor perante os mesmos.  Além das áreas já mencionadas, pesquisamos 

também em escolas do centro da cidade, por entender que nestas se encontra 

uma maior variedade de alunos de diversas regiões da cidade e até mesmo de 

outros municípios do interior do Estado, estudantes que vêm morar no Recife e 

estudam nessas escolas.  

 

4.2. VERDADES E MITOS SOBRE ESCOLAS PÚBLICAS E ESCOLAS 
       PARTICULARES 
 

Para cada escola pública pesquisada, na medida do possível, procuramos 

também investigar uma escola particular em paralelo, que se localiza na mesma 

área desta, não sendo isto portanto, uma condição fundamental para a realização 

da pesquisa, pois está centrada nos professores de língua inglesa e não nas 

escolas em si. Sabemos, portanto que, dependendo das condições da escola, um 

professor pode desempenhar um trabalho satisfatório ou não, mas isso não 

significa que o professor não esteja capacitado para realizar seu trabalho: tão 

somente que a escola em que ele trabalha não lhe oferece condições para realizar 

tal trabalho da maneira como deveria.  

 

As escolas públicas visitadas sobrevivem pela boa vontade e consciência 

profissional de alguns professores e funcionários. As salas de aula geralmente são 

superlotadas, os professores têm uma sobrecarga de trabalho e as instalações 

não são muito adequadas para o ensino, especialmente o ensino de uma língua 

estrangeira. Os dirigentes reclamam porque o corpo docente não está completo 

como deveria. A Secretaria de Educação, para suprir o déficit, contrata 

professores-estagiários que nem sempre têm capacitação lingüístico-pedagógica 

ou condições psicológicas para assumirem uma turma na escola pública.  

 

Em visita a uma escola pública procuramos entrar em contato com o professor de 

língua inglesa como um procedimento normal adotado em cada escola visitada. 

Ao falar com a diretora da escola, fomos informados que a professora de língua 
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inglesa estava de licença maternidade e que não havia ninguém para substituí-la. 

Soubemos que, às vezes, a GERE manda uma professora estagiária, ou 

professora com mini-contrato, mas que não é a mesma coisa, pois a última 

professora que tinha sido designada para aquela escola, desistiu, pois não tinha 

condições psicológicas para assumir as turmas que lhe foram confiadas. Por conta 

disso, desde o afastamento da professora de inglês, a escola estava sem ninguém 

à altura para substituí-la. E, enquanto isso, os alunos continuavam sem aulas de 

inglês, esperando que a professora voltasse da licença. Por outro lado, os 

professores reclamam porque não podem seguir todo o programa que foi 

planejado, pois as escolas não têm sequer uma máquina reprográfica para que ele 

possa copiar um texto e trabalhar com os alunos. Enfim, a impressão que temos é 

de um mundo caótico dentro da escola. 

 

Quanto ao universo das escolas particulares, poderíamos fazer algumas 

subdivisões no que concerne à qualidade de ensino e instalações físicas. Existem, 

obviamente, as escolas que servem de modelo, onde quase nada falta: as 

instalações físicas são confortáveis, a escola dispõe de equipamentos para 

auxiliar os professores, os professores são bem capacitados, etc. Porém há 

escolas particulares que poderíamos chamar de “semipúblicas”, onde as 

instalações não oferecem conforto ao aluno e ao professor; onde não existem 

equipamentos ou os existentes encontram-se em estado precário.  

 

Os professores, como ocorre em muitas escolas públicas, são mal remunerados, 

expostos a uma carga horária exaustiva, e pouco capacitados, pois no dia-a-dia da 

sobrevivência, não encontram tempo nem dinheiro para investir em um curso de 

capacitação.  

 

Em alguns casos os professores de escolas públicas levam vantagens sobre 

estes, pois o estado investe na capacitação de seus profissionais, enquanto este 

tipo de escola particular não investe na atualização do professor. Houve casos de 

professores entrevistados que confundiram o termo “cultura” com “erudição” e que 
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não responderam satisfatoriamente ao nosso questionário. Em alguns casos, o 

pesquisador teve que ler e explicar ao professor do que se tratava a pesquisa, 

detalhando o tema e, mesmo assim, as respostas não foram satisfatórias por falta 

de conhecimento do professor em relação ao tema da pesquisa, ou mesmo 

conhecimento de mundo. Houve o caso de um professor que, após ficar dez dias 

com o questionário da pesquisa, devolveu tudo em branco, pelo simples fato de 

não saber lidar com o assunto abordado.  

 

Alguns professores entrevistados sequer conheciam o volume sobre língua 

estrangeira dos PCN. Isso, por um lado, dificultou um pouco o andamento de 

nossa pesquisa, mas por outro, foi enriquecedor, pois revelou a realidade de que 

alguns profissionais e escolas tanto públicas como particulares, serem tão poucos 

capacitados, que tiveram dificuldade em responder a uma simples pesquisa sobre 

algo que eles deveriam estar trabalhando.  

 

À luz do exposto, chamamos a atenção para um tipo de exclusão intelectual de 

que são vítimas estes profissionais de escolas particulares, pois os professores de 

escolas particulares ricas são bem capacitados, muitos com especialização e 

mestrado; o Estado cada vez mais está capacitando seus profissionais da maneira 

que é possível, enquanto profissionais dessas pequenas escolas particulares 

continuam ensinando apenas com o conhecimento adquirido durante a graduação. 

Isto quando se trata de um professor graduado, pois é uma prática comum entre 

tais escolas, contratar um professor de língua estrangeira que ainda não concluiu 

a graduação, ou que nem mesmo seja da área de Letras. São contratados pelo 

simples fato de dominar uma língua ou mesmo de apenas ter algum conhecimento 

pedagógico. Isso muitas vezes compromete o aprendizado, pois o fato de uma 

pessoa dominar determinada língua não significa dizer que ela esteja capacitada a 

ensiná-la, por não ter um preparo pedagógico e psicológico para motivar e ajudar 

uma turma de ensino fundamental.  
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No caso de cursinhos de língua estrangeira é possível dispor-se de um 

profissional não graduado a frente de uma sala de aula, pois além do cursinho dar 

um treinamento para os professores, o público alvo é outro e diferente da 

realidade dos alunos do ensino fundamental II. Para o ensino fundamental e médio 

em escolas regulares, é mais que desejável, – necessário – dispor-se de 

professores bem preparados para a realidade que eles vão enfrentar, e que no 

mínimo tenham graduação em um curso de licenciatura em língua estrangeira. 

Seguindo essas exigências, as escolas estarão contribuindo para a melhoria do 

ensino de língua estrangeira, pois estarão trabalhando com profissionais que, 

além de terem uma habilidade lingüística, terão também todo uma capacitação 

acadêmica, psicológica e pedagógica, para enfrentar os desafios diários de uma 

escola do ensino fundamental e do ensino médio. 

 

 

4.3. DIVISÃO DAS ESCOLAS QUANTO À COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA 
 

No estado de Pernambuco, a divisão administrativa dessas escolas é feita através 

das GEREs, antigas DEREs, as Gerências Regionais de Ensino. Em todo Estado 

temos dezessete GEREs, diretamente subordinadas à Secretaria de Educação do 

Estado. O município do Recife conta com duas dessas dezessete GEREs: GERE 

Recife Sul que agrupa os bairros da zona sul e sudoeste da cidade com um total 

de105 escolas da rede estadual e 445 escolas particulares; e a GERE Recife 

Norte, que além de agrupar os bairros da zona norte, administra também as 

escolas dos bairros centrais do Recife, além do arquipélago de Fernando de 

Noronha. Conta com um número de 93 escolas estaduais e 357 escolas 

particulares. 

 

Em nossa pesquisa dividimos o campo de estudo em quatro grupos.  Grupo 1: 

Escolas da zona sudoeste que são administradas pela GERE Recife Sul; Grupo 2: 

Escolas da Região Sul e sudoeste, administradas pela GERE Recife Sul; Grupo 3: 

Escolas da zona norte administradas pela GERE Recife Norte; e Grupo 4, que 
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reúne as escolas localizadas no centro da cidade e que são administradas pela 

GERE Recife Norte. 

 

FIGURA 1: Mapa das GERES no Estado de Pernambuco 

 

 
                                              Fonte: Secretaria de Educação de Pernambuco 2003. 

 

Abaixo apresentamos uma tabela comparativa do Estado e município do Recife, a 

respeito do número de escolas quanto à competência administrativa. Ali, podemos 

ver primeiro estes números de uma maneira geral, contemplando todo o Estado de 

Pernambuco. Depois, temos os mesmos dados de uma maneira mais específica, 

mostrando apenas os números da cidade do Recife, que é nosso objeto de 

estudo.  

 

Podemos ver, na tabela, alguns detalhes importantes que apontam diretamente 

para o quadro sócio-econômico do nosso estado, por exemplo, como o número de 

escolas particulares cresce vertiginosamente na cidade do Recife em comparação 

com o do interior do estado.  

 

No interior, prevalecem as escolas municipais, com 8223 unidades; seguidas 

pelas escolas particulares, com 2549 unidades. As escolas sob administração 
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estadual só aparecem em terceiro lugar, com 987 unidades e, finalmente vêm as 

escolas sob administração Federal com apenas 14 unidades.  

 

Com base nos números referentes à cidade do Recife, verificamos que em 

primeiro lugar temos as escolas particulares com 802 unidades, seguidas pelas 

escolas sob administração estadual, com 297 unidades. Em terceiro lugar, as 

escolas municipais com 197 unidades; e por fim as escolas sob administração 

federal com apenas 3 unidades. Dentre as 297 escolas estaduais que funcionam 

na cidade do Recife, apenas 144 trabalham com o ensino fundamental II; e dentre 

as 802 escolas particulares, apenas 182 unidades trabalham com os alunos de 5a. 

à 8a. série. 

 

TABELA 1:  
Distribuição do número de escolas quanto à competência administrativa 

 ADMINISTRAÇÃO TOTAL FUNDAMENTAL II

(De 5a. a 8a. Série) 
PERNAMBUCO  11773 2180 

PERNAMBUCO ESTADUAL 987 790 

PERNAMBUCO FEDERAL 14 2 

PERNAMBUCO MUNICIPAL 8223 735 

PERNAMBUCO PARTICULAR 2549 653 

 

RECIFE  1299 363 

RECIFE ESTADUAL 197 144 

RECIFE FEDERAL 3 2 

RECIFE MUNICIPAL 297 35 

RECIFE PARTICULAR 802 182 
- Fonte: Secretaria de Educação de Pernambuco 2002 
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Os dados acima podem ser mais bem visualizados, quando vistos da perspectiva 

de gráficos comparativos: 

 

GRÁFICO 1: PERNAMBUCO 
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Nos gráficos acima podemos comparar melhor o número de escolas por 

competência administrativa conforme os dados da tabela acima. Podemos 

perceber que enquanto em Pernambuco, em geral, predominam as escolas 

municipais, no Recife prevalecem as escolas particulares com um maior número. 
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4.4. REALIDADE SÓCIO-CULTURAL DOS ALUNOS QUE FREQÜENTAM AS 
ESCOLAS PESQUISADAS 
 

Segundo os dados coletados em nossas pesquisas, o universo sócio-cultural dos 

alunos de oitava série das escolas do Recife é bastante heterogêneo e 

diversificado. Existe uma série de fatores que pode influenciar o comportamento 

desses jovens, dentre os quais vale citar: classe social a que pertencem, convívio 

social na comunidade e fora dela, atividades esportivas que praticam, comunidade 

onde residem, associações de que fazem parte, incluindo grupo de jovens, 

escolas que freqüentam, tipo de música que costumam ouvir, etc. Jovens da 

mesma idade e que moram até no mesmo bairro podem ter comportamento 

totalmente diverso, dependendo de uma série de fatores externos que podem 

influenciar cada um desses jovens.  

 
Certo dia, quando o pesquisador casualmente andava em uma das ruas do Recife 

Antigo, foi surpreendido por um jovem que havia encontrado dias atrás em uma 

escola pública da região sudoeste da cidade. Desse encontro, surgiu uma 

conversa espontânea que logo depois começou a ser anotada e forneceu muitos 

dados valiosos para nossa pesquisa. Por isso, resolvemos, neste capítulo, incluir 

uma parte que possa dar uma idéia da realidade sócio-cultural onde nossos 

alunos estão inseridos. O jovem informante do relato abaixo, no momento que  

nos passou as informações, tinha dezesseis anos e cursava a oitava série de uma 

escola pública na cidade do Recife. Eis alguns pontos da conversa que achamos 

relevantes para os objetivos deste trabalho: 

 
“...Sempre que posso eu venho aqui nos finais de semana para 

encontrar com a turma. A gente vem curtir juntos as manobras de 

skate. Existem vários grupos como o nosso que curte skate e a 

gente se dá bem com toda a galera, mas também tem gente que faz 

parte de outras paradas. Os meninos de meu grupo vêm tudo de 

longe e se encontra aqui só pra curtir skate.....bom é o seguinte, a 
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gente se dá com todo mundo, mas cada um é na sua. Eu não gosto 

muito é de surfista. Eles acham que são os bons, mas eles não 

fazem na prancha deles nem a metade do que a gente faz em cima 

do skate. Muita gente acha que a gente é parecido, mas não tem 

nada a ver. Surfista gosta muito de tatuagem. A gente usa mais 

piercing, é mais fashion. Eles se vestem diferente da gente, falam 

diferente e tudo mais.....Pichação? Não. A gente aqui não picha nada 

não. Isso é mais a galera ligada ao funk e ao rap que faz. A gente 

vem aqui só pra curtir as manobras radicais do skate mesmo. É 

adrenalina pura! .....Droga? olha eu e os meninos do meu grupo não 

curte isso não. Mas tem muita gente que circula por aqui que gosta. 

Aqui vem gente de toda a parte e de todas as tribos. Até mesmo 

aqueles mauricinhos e patricinhas que sempre vão para a Downtown 

e a Fashion curtir música eletrônica, aparecem por aqui, muitos pra 

pegar droga lá em baixo. Eu não gosto muito deles. Eles são 

filhinhos de papai metidos a besta querendo se passar por maluco. 

Tem também os caras que curtem reggae, uma outra tribo aí que só 

anda de preto. Somente entre aqui do Marco Zero até a Rua da 

Moeda você encontra gente de todo tipo. Cada um com sua própria 

galera, curtindo suas músicas favoritas e tudo mais. Eu conheço 

eles. Só em olhar pra eles eu posso dizer a que tribo eles fazem 

parte, se são do bem ou se são do mal...” 

 

O relato acima é impressionante na sua natureza descritiva. O jovem informante 

demonstra conhecer bem o ambiente onde ele e os amigos de seu grupo 

costumam ir para se divertir. Do modo como ele relata, nota-se uma clara divisão 

entre os diferentes grupos de jovens. Percebemos que os skatistas não gostam 

muito dos surfistas e nem querem ser confundidos com os tais, pois segundo 

nosso informante, esses dois grupos não tem nada a ver um com o outro, 

vestindo-se inclusive diferente e escutando estilos de música diferentes. Podemos 

notar, além disso que os membros do grupo descrito acima também não apreciam 
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música eletrônica e tratam os freqüentadores das danceterias como “mauricinhos” 

e “patricinhas”, numa menção irônica aos clubbers que também freqüentam a 

área. Pela noite, essa área do centro histórico do Recife é muito freqüentada por 

vários grupos de jovens. Uns diferentes dos outros. Todos transitam pelo mesmo 

espaço, mas cada um vai para seu próprio território, que pode ser uma danceteria, 

um bar, uma casa noturna qualquer, ou mesmo uma esquina de rua.  

 
Apesar de estarem tão próximos, cada um tem sua própria ideologia e seu próprio 

modo de encarar a sociedade e de viver dentro dela. O que há de comum entre 

eles é que, apesar de cada um ter seu próprio código de linguagem com gírias 

próprias, fazem quase sempre uso de palavras da língua inglesa em seu modo de 

comunicação, mesmo que de forma inconsciente. Este seria um ponto que o 

professor de inglês poderia explorar muito em suas aulas como forma de estímulo 

para o aluno em sala de aula. Dentre os muitos grupos que circulam na noite, 

podemos citar os grupos de punks, darks, pagodeiros, skatistas, surfistas, Hiphop, 

clubbers, roqueiros de várias tendências, entre outros. Para entender-se melhor o 

que nosso informante relatou, caracterizaremos culturalmente alguns desses 

grupos de jovens: 

 
Punks – Surgiram na Inglaterra no final da década de setenta. Sua ideologia era 

algo bastante controverso, pois se baseava na contestação a tudo e a todos, 

principalmente contra os poderes opressores. Na Inglaterra o movimento - que 

teve entre seus principais expoentes as bandas Sex Pistols e The Clash - se 

desdobrava em manifestações, passeatas, panfletagens e boicotes, declarando 

sua cultura e seu repúdio a todas as formas de racismo e autoritarismo. Como 

resposta a esse autoritarismo, a anarquia, ou seja, a ausência de lideranças e 

partidos.  

 
No Brasil, por sermos um país do terceiro mundo, os anseios dos punks europeus 

e americanos se tornaram ainda mais verdadeiros e legítimos, pois o desemprego, 

a desigualdade e a realidade da periferia têm efeitos muito piores aqui do que em 
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qualquer país do primeiro mundo. Como na Europa, o punk aqui se politizou: 

talvez até de maneira mais intensa que noutras partes do mundo. Surgido em 

meio ao fim da ditadura militar e à luta pelas Diretas Já, o punk no Brasil associou-

se a movimentos políticos e sociais. Na cidade do Recife existem alguns grupos 

de punks que vêm de diversas partes da cidade, porém apesar de ser um 

movimento que serviu de inspiração para vários outros, não é atualmente muito 

forte na cidade. É comum encontrá-los em alguns shows de rock específicos, ou 

em certas casas noturnas do centro do Recife. 

 
O Movimento Dark , mais conhecido no Brasil como Góticos, surgiu na Inglaterra 

no início dos anos oitenta. Por volta de 1981, 82, cidades inglesas, como Londres 

e Manchester, pareciam cenário de filmes de terror. Jovens pálidos andavam pela 

rua vestidos de preto, dos pés à cabeça, com muita maquilagem nos olhos e 

carregando discos de bandas como Joy Division, Bauhaus e The Cure. O 

movimento se espalhou pelo mundo e chegou ao Brasil. Hoje em dia é comum 

vermos no Recife Antigo um grande número de jovens, de ambos os sexos, 

vestidos de preto que freqüentam determinadas casas noturnas. São geralmente 

melancólicos, exaltam a morte e escutam um estilo especial de rock, o goth-rock. 

 
Ao contrário da melancolia dos Darks, encontramos também pelas ruas do Recife 

grupos de jovens alegres, com um visual irreverente conhecidos como clubbers. O 

Movimento Clubber, nascido na Inglaterra, no início da década de 90 passou a 

reunir pessoas que gostavam de música eletrônica e de visual irreverente. Não 

somente os clubbers, mas vários grupos de diferentes tendências ideológicas, 

estavam tentando se autoafirmar dentro do sistema nesta época. Com o 

surgimento dos Punks, cheios de atitudes radicais, começaram também os 

conflitos entre gangues. Mas, como sempre, os clubbers não queriam saber nada 

de luta ou de revolução. O negocio deles era somente se divertir. E então o som 

eletrônico começou a surgir nas pistas, substituindo os solos das guitarras e os 

embalos das baterias. Era o início de uma nova fase para o movimento. Suas 

festas, conhecidas hoje como RAVES, passaram a chamar a atenção de muitas 
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pessoas, inclusive os não adeptos ao movimento, por ter como característica 

maior a grande duração, com no mínimo de 12 horas de festa sem parar. Muitas 

pessoas têm medo dos CLUBBERS e CYBERS por terem uma aparência 

agressiva e futurista, alguns chegam a chamá-los de ETs outros generalizam e os 

chamam de PUNKS, não percebendo a grande diferença entre os estilos.  

 
Ao contrario também do pensamento negativo em relação ao consumo de drogas, 

a maioria dos Clubbers e Cybers não consomem droga alguma. Apenas: 10% 

consome drogas; já álcool e cigarros chegam a atingir 70%; mesmo assim é um 

tipo de droga que também é utilizado por outros grupos, e meios sociais. Os 

Clubbers e Cybers são apaixonados pelas músicas eletrônicas denominadas 

TECHNO, TRANCE, TRIP-HOP, HOUSE, JUNGLE e outros estilos de música 

derivados. Na maioria dos casos são músicas muito barulhentas e repetitivas, que 

mesmo assim, agradam muito seus ouvintes, que são em sua maioria, jovens que 

pertencem a um meio social privilegiado, se comparados aos jovens de outros 

movimentos como os punks, darks, rappers, skatistas, hip-hop, entre outros. 

 

Aqui no Recife esse grupo é considerado numeroso. São formados por pessoas 

de classe média e classe média alta que podem pagar R$ 25,00 só para entrar em 

uma casa noturna. Como em quase todo grupo formado por jovens, esse também 

tem uma grande parte de seu jargão interno e gírias que provém da língua inglesa. 

Para ter-se uma idéia, vamos citar abaixo algumas das palavras mais utilizadas no 

mundo dos clubbers: 

 
CYBER – Garotos num estilo futurista, parecidos com os punks, usam coturno, 

óculos de acrílico, calça jeans ou bermudas, piercing e o cabelo em pé. Gostam 

de música eletrônica (computadorizadas).  

 
TRANCE – Feminino de cyber.As garotas também usam piercing e coturno, saias, 

cabelos em transas, sempre coloridos.  
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CLUBBER – Garotos num estilo psicodélico, usam sapatos plataforma, e bambas, 

piercings, e calças de vinil, cabelos em pé, ou coloridos.  

 
BARBYE – Feminino de clubber, também psicodélico, saias, bambas, cabelos 

coloridos, maquiagens pretas e etc..  

 
GOA – Hippies da música eletrônica. Os goas ouvem trance e adoram misturar 

peças fluorescentes com roupas indianas.  

 
BÁSICO – Bastam algumas peças coloridas, pulseiras, colares e uma bolsa bem 

divertida pra transformar um visual normal em clubber. O clubber básico é aquele 

que ouve tecnohouse e se inspira mais no visual do que na atitude.  

 
FASHION – Vale quase tudo: da peruca colorida a calça de imitação de couro.  

Os clubbers fashion são os primeiros a levar as novidades da moda para a noite. 

 
Este grupo é sem dúvida formado por jovens de classe média, despreocupados 

politicamente e que, em sua maioria, freqüentam escolas particulares. Um 

fragmento de um parágrafo escrito em uma agenda cultural descreve um pouco da 

identidade dos clubbers: 

 
“Os clubbers apareceram no fim dos anos 90 em São Paulo e 

contagiaram muitos adolescentes. O estilo deles se vestirem, os piercings 

chama a atenção e, as idéias capitalistas influenciam até outras tribos. 

Rebeldia não tem nada a ver com os adereços dessa turma. Eles estão 

mais a fim de se destacarem e conseguem!!! O pessoal do skate não vai 

muito com a cara dessa galera que curte música Techno,Trance e 

Drum'n'Bass. Mas os clubbers não estão a fim de confusão. Eles são 

super pacíficos. Se você está a fim de dar de cara com esse pessoal, dê 

uma passadinha em algumas Casas Noturnas.....” 
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Podemos notar que, ao mesmo tempo em que descreve o comportamento dos 

clubbers, o autor da coluna compara sua identidade pacífica às dos skatistas que 

supostamente gostam de fazer confusão, fato que nem sempre é verdadeiro, pois 

como vimos antes, o nosso informante skatista pertencia a um grupo que, 

segundo ele, se dizia pacífico. 

 

O Hip-Hop é um Movimento social e cultural, de inclusão social, que tem sua 

origem, no Brasil, nas periferias. Seus adeptos na maioria são jovens pobres e 

negros que usam como expressão cultural os quatro elementos da cultura hip hop: 

o Rap (que é uma abreviatura do inglês Rythm And Poetry), Os Mcs (Master 

Cerimony) e Djs (Diskey Jockeys), o grafite (artes plásticas) e o Break (dança de 

rua). O Hip Hop tem sua auto-organização através de grupos e entidades 

representativas, e seus objetivos são o controle sob sua produção em proveito das 

pessoas que o produzem e das comunidades de periferia, até aqui sem a ajuda do 

Estado. Observamos que, apesar de ser um movimento onde a maioria de seus 

membros são pobres ou de classe média baixa, existe, em seus jargões e suas 

gírias, um grande número de palavras da língua inglesa. Logo, esse fenômeno 

não se repete somente em grupos de classe média alta como o dos clubbers, mas 

também em um movimento como o hiphop que é basicamente composto por 

pessoas de baixa renda. A maioria dos jovens que fazem parte desse movimento 

freqüenta escolas públicas. Para se ter uma idéia do número de palavras da língua 

inglesa usada na cultura hiphop, observemos o texto que fala sobre o rap: 

 

“O Rap, Rithm And Poetry, é um estilo musical, nascido nos guettos 

negros norte americanos, que tem como fundo sonoro uma 

sequência de beats e break-beats,criada por um DJ através da 

utilização de: caixas de ritmos; samplers; sequenciadores; e de gira-

discos com pitch control. Normalmente por cima desse fundo temos 

um Mestre de Cerimonias (MC), a ditar rimas ao microfone, o MC 

trabalha com a sua imaginação e capacidade de criação de uma 
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segunda melodia de beats e breaks, inundada de rimas muitas vezes 

improvisadas.” 

 

Podemos observar, nesse trecho, a influência da língua inglesa no cotidiano 

musical  da cultura hiphop. Essa influência chega até ao jovem, indiferentemente 

da classe social a que pertença. 

 

Dentre esses movimentos, talvez o mais politizado e condizente com a realidade 

do Recife seja o Movimento Mangue Beat criado a partir do manifesto 

“Caranguejos com cérebro” em 1992. Nascido aqui no Recife, esse movimento 

procura aliar o universal com o regional até mesmo em suas palavras: Mangue 

(regional), Beat (universal). Essas palavras são sempre compostas por palavras 

do inglês e do português que se juntam em criativa harmonia, como por exemplo, 

o nome de um de seus fundadores: Chico Science. Uma das metáforas do 

conceito mangue é o paralelo entre a riqueza desse ecossistema e a diversidade 

da cena musical do Recife. 

 

Sobre a Utopia em conseguir igualar esses paralelos, diz a lenda que em junho de 

1991 um grupo de rapazes bebia num lugar chamado Cantinho das Graças no 

Recife. Dentre eles estava Francisco França, conhecido nos meios como Chico 

Science, e que tinha descoberto o Lamento Negro, um grupo de música afro. 

Depois de umas Jam Sessions com os tais, Chico ficou impressionado com a 

energia do Lamento Negro. Depois de chamar dois colegas do Loustal, sua antiga 

banda de Hip Hop e Funk, formou o Chico Science e Lamento Negro, com o 

objetivo de mesclar a Black music internacional com ritmos regionais como o 

Maracatu. Essa banda foi mais tarde chamada de Chico Science e Nação Zumbi, 

e seu ritmo, o Mangue. Dentre os colegas de copo de Chico Science estavam 

vários jornalistas, artistas gráficos e músicos, que compartilhavam a apreciação da 

ideologia Punk "Cash From Chaos" de Malcom Maclaren, o homem que através 

de um markenting ousado lançou o Sex Pistols e seu NeverMind The Bollocks em 
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sucesso mundial. A partir desse encontro surge a idéia de tornar o Mangue em um 

movimento cultural.  

 

Em 1993, após vários shows, começou a gravação de "Caranguejos com 

Cérebro", que deveria ser a primeira coletânea do Mangue, que iria reunir Chico 

Science e nação Zumbi, Mundo Livre S.A. e Loustal além de uma composição de 

Vinicius Enter, um conhecido de Science. O projeto do Caranguejos com cérebro 

foi interrompido pelas conseqüências de uma turnê de três shows de Chico 

Science e Nação Zumbi e mundo Livre S.A. por São Paulo e Belo Horizonte que 

resultaram em um grande sucesso e diversos elogios da mídia. Após o show, 

Chico Science e Nação Zumbi foram contratados pelo Sêlo Chaos, uma divisão da 

Sony destinada a bandas "alternativas". Lançaram em 94 o CD "Da Lama ao 

Caos". O Mundo Livre S.A. teve na mesma época o seu Samba Esquema Noise.  

 

Depois dessas, várias outras bandas surgiram no Recife, englobando os mais 

diversos ritmos, desde forró (Mestre Ambrósio por exemplo) Até o Pesado e Cru 

Punk / HardCore (Devotos). Mundo livre S.A. gravou o "Guentando a Oia" e teve 

participação em vários festivais como Humaitá prá peixe.  

 

Chico Science e Nação Zumbi depois de gravar seu segundo disco, Afrociberdelia, 

participaram do Hollywood Rock 96 e fizeram turnê mundial espalhando o ritmo do 

Mangue pelo Mundo.  

 

Infelizmente, em 03/02/1997, quando Chico se preparava para o carnaval 

pernambucano, um acidente inesperado ceifou sua vida, deixando um grande 

vazio no coração dos pernambucanos e principalmente na cultura desse Estado. 

Desapareceu assim, talvez o mais pernambucano dos artistas que já afloraram na 

cidade dos rios, a Veneza brasileira.  

 

O movimento mangue se tornou um movimento mais abrangente e politizado. Não 

tem representantes apenas da cena musical, mas também nas artes plásticas, no 
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mundo da moda, na literatura, etc. Os jovens que fazem parte do movimento são 

chamados de magueboys e manguegirls. Apesar de ser um movimento que atinge 

mais o público universitário, encontramos um grande número de jovens 

estudantes do ensino médio e do ensino fundamental que são adeptos do 

Mangue.  

 

Apresentamos abaixo uma parte do manifesto Caranguejos com Cérebro, lançado 

em 1992 por Chico Science e Fred Zero Quatro: 

 

“Emergência! Um choque rápido, ou o Recife morre de infarto! Não é 

preciso ser médico pra saber que a maneira mais simples de parar o 

coração de um sujeito é obstruir as suas veias. O modo mais rápido 

também, de infartar e esvaziar a alma de uma cidade como o Recife 

é matar os seus rios e aterrar os seus estuários. O que fazer para 

não afundar na depressão crônica que paralisa os cidadãos? Como 

devolver o ânimo deslobotomizar e recarregar as baterias da cidade? 

Simples! Basta injetar um pouco da energia na lama e estimular o 

que ainda resta de fertilidade nas veias do Recife. 

Em meados de 91 começou a ser gerado e articulado em vários 

pontos da cidade um núcleo de pesquisa e produção de idéias pop. 

O objetivo é engendrar um "circuito energético", capaz de conectar 

as boas vibrações dos mangues com a rede mundial de circulação 

de conceitos pop. Imagem símbolo, uma antena parabólica enfiada 

na lama. . 

Os mangueboys e manguegirls são indivíduos interessados em: 

quadrinhos, tv interativa, antipsiquiatra, Bezerra da Silva, Hip Hop, 

midiotia, artismo, música de rua, John Coltrane, acaso, sexo não-

virtual, conflitos étnicos e todos os avanços da química aplicada no 

terreno da alteração e expansão da consciência.” 
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Como podemos observar nas descrições acima, o mundo dos jovens que vivem 

hoje em dia em uma cidade multicultural como o Recife, indiferente da classe 

social a que pertençam, está diretamente em contato com a língua inglesa. Cabe 

ao professor reverter esse quadro de deficiência no ensino da língua inglesa, ir 

buscar esse estímulo diário que se apresenta na vida do aluno e utilizá-lo em prol 

do aprendizado dessa língua em sala de aula. Para que o professor tenha sucesso 

em sala de aula, se faz necessário que passe a compreender a realidade sócio-

cultural e lingüística onde o aluno se encontra inserido. A partir dessa 

compreensão e conscientização, passará a elaborar estratégias mais eficazes 

para que os objetivos em sala de aula sejam atingidos. 

 
4.5. O ENSINO DO INGLÊS NAS ESCOLAS 

 
Uma de nossas grandes preocupações como professores de língua inglesa é, 

primeiro, o desempenho como educadores e, paralelamente, a maneira como o 

aluno está absorvendo as informações que lhes são passadas. Neste capítulo 

procuramos abordar alguns pontos que são de vital importância para verificar a 

maneira como a língua inglesa está sendo ensinada em nossas escolas, 

especialmente no quarto ciclo do ensino fundamental II (oitavas séries).  

 
A princípio, descrevemos os recursos que os professores podem estar usando em 

sala de aula como facilitadores para a transmissão do conteúdo da disciplina.  

 
Logo após publicamos o resultado de uma mini pesquisa, um estudo direcionado 

que fizemos junto aos professores da rede pública e particular de ensino, para 

saber como é feita a escolha do material didático usado em sala de aula. 

Procuramos saber como ocorre essa escolha e qual a participação do professor 

na mesma; e se caso o material já tiver sido previamente escolhido, quais os 

aspectos levados em conta pelo professor, antes de aplicar esse material em sala 

de aula.  
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Por fim, procuramos analisar se os professores estão seguindo as recomendações 

propostas pelos PCN com relação à pluralidade cultural e o ensino de línguas, 

objetivo maior dessa dissertação de mestrado. Objetivamos ver o que tem sido 

considerado ou não pelos professores, com relação aos PCN, e como estes têm 

influenciado os professores em suas atitudes em sala de aula. 

 

4.6. A ESCOLHA DO MATERIAL DIDÁTICO 
 

Muitas pesquisas já foram realizadas objetivando a avaliação de materiais 

didáticos, outras buscando saber que tipo de insumo é significativo para promover 

a aquisição da língua estrangeira. Nesta parte de nosso trabalho, no entanto, 

procuramos abordar: (1) quais os processos de decisão antecedem a seleção e 

planejamento de materiais na sala de aula e (2) caso os materiais já tenham sido 

selecionados, que aspectos são levados em consideração, pelo professor, antes 

de serem aplicados. Outro ponto de relevância, é saber se este professor 

considera-se fonte de insumo para seus alunos. Este trabalho é um estudo de 

natureza qualitativa, no qual entrevistas semidirecionadas foram conduzidas com 

vários professores da rede estadual e rede particular de ensino na cidade do 

Recife que têm larga experiência no ensino de língua inglesa.  

 

Os resultados obtidos através das respostas dadas sob a perspectiva destes 

professores podem ser preliminarmente resumidas da seguinte maneira: a) 

quando o professor tem liberdade de escolha sobre o material e as atividades, 

enfrenta problemas em relação às bases nas quais deve tomar decisões e isto 

funciona como fator de desmotivação na construção de seu processo de ensino; 

b) a congruência de objetivos entre professor e material empregado (livro didático) 

tem papel facilitador, porém poderá promover poucos momentos de inovação na 

sala de aula; c) quanto mais facilitadas forem as atividades, maiores serão as 

chances de compreensão, porém menores poderão ser os desafios para 

promover-se a aquisição da língua estrangeira; d) em situações de real 

comunicação na sala de aula, há pouco ou nenhum aproveitamento da língua 
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estrangeira, pois esta interação é feita em língua materna, devido à preocupação 

do professor em garantir o bem-estar dos alunos.  

 
Estas descobertas parecem relevantes, já que revelam a complexidade do 

processo de escolha de materiais e planejamento de atividades pelo professor. 

Pesquisas nesta área são importantes na medida que poderão levar o professor a 

um processo reflexivo e a futuros questionamentos em relação às ações que 

antecedem sua prática, podendo trazer incremento para o ensino da língua 

inglesa, e de línguas estrangeiras em geral, em situações de sala de aula. 

 
4.7. RECURSOS UTILIZADOS PELO PROFESSOR EM SALA DE AULA 
 

Como relatamos acima, em geral os professores encontram algumas dificuldades 

na tomada de decisões para a escolha do material didático adequado para seus 

alunos. Geralmente as escolas dão apenas duas ou três opções ao professor para 

escolher determinado livro, sendo que um ou dois desses livros não condizem 

com a proposta pedagógica da escola. Com isso, resta ao professor escolher 

aquele livro que indiretamente teria sido indicado pela escola, pois é o único que 

mais se adequou à proposta pedagógica da escola. Não é objetivo desse estudo 

discutir se há ou não algum vínculo entre certas escolas, principalmente as 

particulares, e algumas editoras no direcionamento e adoção do livro didático, mas 

deixamos aqui esse fato registrado como um problema que atinge direto a 

soberania dos professores, desestimulando-os e conseqüentemente, sendo 

refletido em sala de aula. Nas escolas públicas a escolha do livro didático segue 

na medida do possível os preceitos estabelecidos pelo MEC que determina: 

Na escolha do livro didático, o professor deve levar em consideração alguns 

pontos fundamentais. Entre eles pode-se citar: 

• Adequação ao projeto pedagógico da escola - uma escola que pensa a 

educação como forma de emancipação do indivíduo, que se pretende 

democrática, que deseja que seus alunos sejam autônomos com relação ao 
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conhecimento, não pode trabalhar com livros cercadores, fechados, 

autoritários, limitadores, pouco instigantes. O livro didático tem que estar a 

serviço do projeto pedagógico. 

• Indicação coletiva por parte dos professores - é importante que o conjunto 

dos professores referende as escolhas feitas com relação ao livro didático, 

o utilizem com segurança; que construam com ele outras oportunidades de 

uso, em sua prática. O que o professor deve sempre ter como referencial é 

que o livro didático escolhido possa servir a ele e a outros professores. Isto 

só será possível a partir de uma discussão que tenha por base o projeto 

pedagógico da escola e que suponha um trabalho coletivo. 

• Informação sobre seus alunos e sobre o conhecimento a ser construído - é 

fundamental que o professor conheça o aluno com que está trabalhando, 

aluno esse que é curioso, que quer descobrir, desvendar, aprender sobre 

as coisas que o cercam. Além disso, é necessário que o professor se 

interrogue constantemente sobre a natureza dos conteúdos a serem 

incorporados ao currículo e sobre que tipo de conhecimento está em 

sintonia com o tempo em que vivemos e com os alunos que temos. Assim 

sendo, o livro didático precisa propor experiências cognitivas com a 

preocupação de trabalhar o conteúdo numa perspectiva de um currículo 

que pode se transformar em referência, mas que nunca será acabado. 

• Observação do conteúdo ideológico - os livros didáticos, muitas vezes, 

apresentam alguns temas de forma estereotipada e preconceituosa. O 

papel da mulher, a questão indígena, o negro, a organização familiar, são 

temas nem sempre apresentados com isenção e de forma a propiciar um 

julgamento crítico por parte dos alunos sobre o que é preconceito e sobre 

os conceitos que se formam a partir de uma base científica. O professor 

precisa estar atento para tais situações. 

• Observação de critérios plásticos - além de todos os outros já colocados, é 

importante que o livro seja bonito. É necessário que o professor esteja 
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atento para sua diagramação, as cores que usa, seu formato. Muitas 

crianças têm no livro didático a única oportunidade de possuir um livro, de 

folheá-lo, de apreciá-lo. É evidente que esses critérios não devem ser os 

primeiros a serem considerados, mas nem todos os professores sabem o 

impacto que a imagem causa nos alunos; principalmente nos de menos 

idade. 

Como vimos no texto acima2, existe um Programa Nacional do Livro Didático, o 

PNLD, do Ministério da Educação (MEC) que é voltado para a melhoria da 

qualidade do Ensino Fundamental, e que orienta inclusive sobre a qualidade dos 

livros a serem adotados pelos professores em sala de aula. Este programa 

consiste na distribuição gratuita dos livros didáticos para alunos das escolas da 

rede pública, e ainda tem como objetivo aprimorar a qualidade pedagógica e física 

dos livros utilizados pela rede de ensino e promover a reutilização dos livros de 2ª 

a 8ª série.  

De acordo com o Ministério da Educação, “O livro constitui um dos mais 

importantes suportes pedagógico no trabalho do professor, portanto, um 

considerável investimento da sociedade na educação pública”. Essa afirmação na 

prática nos parece contraditória, pois até o momento, não existe ainda um 

programa de livro didático voltado ao ensino de línguas. O PNLD ainda não lançou 

livros didáticos de língua inglesa voltados para o ensino fundamental.  

Sabemos que a escolha de um bom livro é fundamental para o processo ensino / 

aprendizagem. No processo de escolha o professor deve garantir o melhor 

material para que os objetivos propostos no projeto pedagógico da escola sejam 

atingidos. Ainda de acordo com o Ministério da Educação, Esta escolha deve ser 

feita pelos professores, reunidos por série e disciplina, através da análise, 

discussão e avaliação das obras apresentadas pelo guia, numa conversa baseada 

em tópicos e critérios estabelecidos de comum acordo.  

                                                 
2  O Texto em sua íntegra encontra-se disponível no site oficial do MEC. 
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Em entrevistas e conversas informais com professores e na Secretaria de 

Educação do Estado, fomos informados que ainda não existe, pelo menos ao nível 

estadual, um programa de livros didáticos voltado para o ensino da língua inglesa. 

Existe, no entanto um projeto em andamento na Secretaria de Educação visando 

à seleção e adoção de tais materiais para o ensino de língua inglesa.  

Os professores das escolas públicas dão suas aulas baseadas em materiais por 

eles escolhidos, e que julgam serem de interesse dos alunos. Esses materiais são 

copiados de diversos livros de língua inglesa, textos extraídos de revistas ou 

mesmo músicas. A escolha é feita aleatoriamente, sem seguir nenhuma 

orientação pedagógica de uma instância superior, como a Secretaria de 

Educação, a não ser a própria capacidade de julgamento do professor que, 

dependendo de seu nível de conscientização e capacitação, pode acertar ou não 

na escolha. 
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CAPÍTULO 5: METODOLOGIA 

 

Os procedimentos metodológicos usados neste trabalho consistiram na 

observação de segmentos de doze aulas de inglês em escolas públicas e 

particulares previamente selecionadas, e na análise do corpus coletado em relatos 

e entrevistas junto a alunos e principalmente professores do ensino fundamental II. 

O corpus usado nesta investigação foi coletado em três períodos distintos: 
 
Primeiro, nos meses de abril e maio de 2003, quando o pesquisador assistiu a 

algumas aulas em escolas pré-selecionadas, fazendo contatos e entrevistas 

informais com alunos e professores para uma primeira coleta de dados. A 

segunda coleta de material foi realizada nos meses de agosto e setembro de 

2003, quando foram feitas visitas à Secretaria de Educação do Estado de 

Pernambuco, onde tivemos a oportunidade de fazer algumas entrevistas com 

pessoas responsáveis pela Gerência de Ensino Fundamental nas escolas do 

Estado e com a pessoa que coordena o ensino de Língua Inglesa. Além das 

entrevistas, colhemos também dados estatísticos para melhor fundamentar a 

nossa pesquisa. Finalmente, nos meses de novembro e dezembro de 2003, 

quando foi desenvolvido um questionário e aplicado junto aos professores com o 

objetivo de coletar dados que pudessem traçar um continuum de conscientização 

sobre o assunto abordado, analisarmos a percepção e possíveis mudanças de 

atitude do professor em sala de aula no que diz respeito à pluralidade cultural 

como é proposta nos temas transversais do PCN de língua estrangeira. 

 
Antes de iniciarmos nosso trabalho na primeira fase da pesquisa, que foi realizada 

junto aos alunos das escolas selecionadas, esperávamos já encontrar as 

respostas para a nossa investigação, fato que não ocorreu. Isso já nos mostrou 

que, a uma primeira vista, os alunos do ensino fundamental ainda não estavam 

usufruindo daquilo que era sugerido pelos PCN. Ao detectarmos tal situação, 

resolvemos centrar mais nosso foco nos professores, pois são eles os 

responsáveis pela formação do aluno, servindo como um elo entre a teoria, e a 
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prática em sala de aula. Percebemos que, para o aluno usufruir algo novo que 

está sendo sugerido pelos PCN, os professores teriam que primeiro assimilar 

essas práticas, para depois compartilhá-las com seus alunos. Desta maneira, para 

que haja mudança na escola de modo a ser percebida pelos alunos, tais 

mudanças devem primeiro ocorrer no professor. Daí a necessidade de se avaliar 

um continuum de conscientização nos professores. 

 

5.1. O PRIMEIRO CONTATO COM AS ESCOLAS 

 

Na primeira pesquisa feita junto aos alunos, buscávamos saber se havia ocorrido 

alguma modificação na maneira como eles aprendiam a língua inglesa, ou mesmo 

se percebiam algumas variações no ensino de língua inglesa em sala de aula com 

relação a um enfoque na pluralidade cultural. Procurávamos responder então à 

seguinte pergunta: “Como os alunos do ensino fundamental estão aprendendo a 

língua inglesa?”  Perguntas como: “Como você vê a importância do inglês hoje em 

dia?” “Você acha importante aprender inglês na escola?” “Como você se vê 

aprendendo inglês?” “O Inglês é importante na sua vida?” entre outras, foram 

feitas aos alunos para verificar se estes sentiam-se inseridos no contexto da sala 

de aula.  

 
Quanto a essa primeira pesquisa, os resultados mostraram-se insatisfatórios para 

o que estávamos objetivando, o que evidenciou a necessidade de uma re-

elaboração com um novo enfoque, mais voltado ao professor do que ao aluno. 

Depois dessa primeira fase de nossa pesquisa resolvemos re-elaborar e 

aprofundar o nosso trabalho. Para isso, tivemos que colher mais informações 

sobre escolas e subsídios para nosso trabalho na Secretaria Estadual de 

Educação, onde pesquisamos sobre as escolas públicas e particulares e a área 

onde se encontravam. Já tínhamos em mãos toda uma listagem dessas escolas, 

públicas e particulares. Restava-nos apenas achar critérios para selecionar e 

escolher as escolas com as quais íamos trabalhar no decorrer de nossa pesquisa. 
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 5.2. CRITÉRIOS USADOS PARA SELECIONAR AS ESCOLAS 

 

Com o objetivo de melhorar o andamento de nosso trabalho, resolvemos adotar 

alguns critérios que atendessem aos propósitos de nossa pesquisa. Ao 

selecionarmos as escolas, procuramos nos certificar de que cada  unidade já 

estivesse funcionando há pelos menos cinco anos no mesmo local. Na Secretaria 

de Educação fomos informados que a cada ano o número de escolas aumenta ou 

diminui, com o fechamento ou abertura de novas escolas. Para a nossa pesquisa 

seria importante uma escola que já tivesse vínculo com a comunidade, além de 

credibilidade. Essa escola deveria estar, no momento da pesquisa, trabalhando 

com o ensino fundamental II, mais especificamente com a oitava série.  

 

Tivemos o cuidado de certificar-nos de que, ao escolher uma escola pública, 

deveria existir perto dela uma escola particular, que atendesse aos mesmos 

requisitos, já mencionados, para também ser pesquisada. Da mesma forma, 

tivemos também o mesmo cuidado, ao escolher uma escola particular, para que 

existisse uma escola pública em uma área próxima desta, com os mesmos 

requisitos para ser pesquisada. As classes escolhidas para observação deveriam 

funcionar nos turnos da manhã ou da tarde, pois entendemos que, em horário 

noturno, encontra-se um maior número de alunos que estão fora da faixa etária.  

 

Os alunos escolhidos para integrarem a pesquisa tinham que estar matriculados 

na escola pesquisada, além de freqüentar as aulas regularmente. Demos 

preferência, na medida do possível, aos alunos que estavam na faixa etária ou 

apenas um pouco fora dessa faixa. No caso, não trabalhamos com adultos. Os 

professores escolhidos para a segunda fase da pesquisa deveriam ter a 

graduação em Letras em um curso reconhecido pelo MEC e ter, até o momento da 

pesquisa, uma experiência mínima de dois anos de ensino, após a graduação. 
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5.3. ESCOLAS SELECIONADAS PARA A SEGUNDA FASE DA PESQUISA 
 

Depois de adotados os critérios para selecionarmos as escolas, buscamos 

escolher as localidades em que iríamos trabalhar. Partindo do mito mencionado 

anteriormente, segundo o qual as escolas particulares contam com professores 

mais qualificados e também de que as escolas do centro da cidade oferecem um 

melhor ensino de que as escolas localizadas nos subúrbios, resolvemos, a 

princípio dividir a nossa pesquisa por grupos separados em quatro regiões: Norte, 

sul, sudoeste e centro.  

 

A partir dessa divisão poderíamos analisar não somente a capacitação do 

professor, como também sua atitude perante suas classes que supostamente 

seriam diferentes umas das outras no contexto sócio-cultural, dependendo da 

localização da escola. Com o passar do tempo, vimos que seria mais revelador 

focalizar e relatar sobre um continuum de conscientização dos professores 

perante a realidade de seus alunos, e a possível influência da abordagem dos 

temas transversais dos PCN nos professores do quarto ciclo do ensino 

fundamental II, especialmente aqueles que ensinam nas oitavas séries, no que se 

refere à Pluralidade Cultural. 

 

Para isso fizemos uma seleção de escolas situadas em diversas áreas da cidade 

do Recife, obedecendo a princípio à divisão de grupos da região norte, sul, 

sudoeste e centro, conforme antes planejado. Selecionamos escolas públicas e 

escolas particulares, para integrarem o nosso campo de pesquisa. Para essa 

segunda pesquisa, elaboramos um questionário com dez perguntas, quase que 

totalmente inspirado nos PCN de língua estrangeira. Essas perguntas, em sua 

maioria, focavam o tema transversal pluralidade cultural e eram voltadas para os 

professores que atuam no quarto círculo do ensino fundamental II e ensinam nas 

oitavas séries. 
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5.4. APLICAÇÃO DA SEGUNDA PESQUISA 

 

Entrevistamos dez professores de diversas escolas. Dos dez entrevistados, 

selecionamos seis entrevistas como corpus da nossa nova análise. Abaixo 

transcrevemos na íntegra as respostas às dez perguntas do questionário: 

 

1 –Você concorda com as afirmações abaixo?  Caso responda “SIM” ou “NÃO”, 

justifique sua resposta. 

 

 “Em relação ao tema Pluralidade Cultural, também é essencial que se traga para 

a sala de aula o fato de que, pelos processos de colonização, muitas línguas 

estrangeiras, tradicionalmente equacionadas com as línguas faladas pelos nativos 

dos países colonizadores (Inglaterra, Espanha, França etc.), são hoje usadas em 

várias partes do mundo como línguas oficiais e até mesmo como línguas 

maternas. Não faz sentido, por exemplo, considerar o espanhol somente como a 

língua da Espanha, como também considerar o inglês somente como a língua da 

Inglaterra ou dos Estados Unidos, ou o francês como a língua da França. 

É útil chamar a atenção para a complexidade cultural dessas línguas faladas como 

línguas oficiais ou línguas maternas em países tão distantes, geográfica e/ou 

culturalmente, como Nova Zelândia e Jamaica, no caso do inglês, ou Peru e 

Argentina, no caso do espanhol, ou Argélia e Congo, no caso do francês. 

 

No que se refere a uma língua hegemônica como o inglês – por ter uma grande 

penetração internacional, não só como língua oficial de países que foram antigas 

colônias da Grã-Bretanha, mas também como língua estrangeira, devido ao 

poderio econômico e político do Reino Unido nas primeiras décadas deste século 

e dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial até hoje – É essencial 

que se focalize a questão da pluralidade cultural representada pelos países que 

usam o inglês como língua oficial. Além, é claro, da motivação educacional 

implícita nessa percepção histórico-social da língua inglesa, também é um meio de 
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focalizar as questões de natureza sociopolítica, que devem ser consideradas no 

processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira.”   

 

 

2 – Na sua atividade de ensino, você faz o que está descrito abaixo? Você 

concorda com as afirmações abaixo? Responda “SIM” ou “NÃO” justificando cada 

resposta. 

 

a) Valoriza o conhecimento de outras culturas como forma 

de compreensão do mundo em que vive. 

 

b) Reconhece que as línguas estrangeiras aumentam as 

possibilidades de compreensão dos valores e interesses de 

outras culturas. 

 

c) Reconhece que as línguas estrangeiras possibilitam 

compreender-se melhor. 

 

 

3 – Você conhece o volume de Línguas estrangeiras dos PCN? 

 

 

4 – Você usa o volume de Línguas Estrangeiras dos PCN? De que maneira? 

 

 

5 – O que este volume tem lhe oferecido de novo? O que você usa desse volume? 

 

 

6 – Como você percebe a relação entre língua e cultura? 
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7 – Qual o livro que você usa em sala de aula? Esse livro prega o pluralismo 

cultural como sugere o PCN de Língua Estrangeira? 

 

8 – Fale um pouco sobre a realidade sócio-cultural de seus alunos. 

 

9 – Você concorda com os três exemplos abaixo? Você faz isso em sala de aula? 

Por quê? 

 
a) Exemplo 1  

Meta: formular hipóteses sobre o conteúdo de textos, usando-se 

o conhecimento prévio, de mundo dos alunos. 

Fase: pré-leitura. 

Atividade: responder perguntas, participar de discussão sobre 

determinado assunto, que será posteriormente encontrado em 

um texto. 

 

b) Exemplo 2 

Meta: distinguir as idéias principais dos detalhes com base na 

organização textual. 

Fase: leitura. 

Atividade: identificar as idéias centrais em cada parágrafo de 

uma história de modo a produzir um resumo. 

 

c) Exemplo 3 

Meta: desenvolver atitude crítica. 

Fase: pós-leitura. 

Atividade: identificar alguns sinais de preconceitos na maneira 

como pessoas ou lugares são tratados no texto. 

 

10 – Você percebe alguma mudança em suas atitudes em sala de aula que possa 

ter sido influenciada pelo PCN? 
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Os seis professores cujas respostas foram apresentadas nessa pesquisa, ensinam 

na rede oficial de ensino: os três primeiros (do professor 1 ao professor 3) lotados 

em escolas particulares, e os três últimos (do professor 4 ao professor 6) lotados 

em escolas públicas do Estado. Todos são graduados em Letras e alguns têm 

Pós-Graduação ao nível de Especialização, conforme a tabela abaixo: 

 

TABELA 2: 

Dados sobre os professores entrevistados. 

Pesquisado Formação 

acadêmica 

Tempo de 

magistério 

Tipo de escola 

onde ensina 

Docência atual 

Professor  01 Graduação 15 anos Particular “B” 11 turmas 

Professor  02 Especialização 3 anos Particular “A” 13 turmas 

Professor  03 Especialização 12 anos Particular “A” 8 turmas 

Professor  04 Especialização 22 anos Pública Estadual 20 turmas 

Professor  05 Graduação 26 anos Pública Estadual 12 turmas3

Professor  06 Especialização 14 anos Pública Estadual 10 turmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3  O professor 5, além de lecionar em 12 turmas na escola pública pesquisada, leciona também em 
mais 17 turmas em uma escola particular. Apesar de ter apenas a graduação, já fez vários cursos 
de extensão e aperfeiçoamento. 
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CAPÍTULO 6: ANÁLISE DOS DADOS 

 
Conforme vimos, essa pesquisa foi conduzida em três momentos distintos. O 

primeiro quando visitamos as escolas, assistimos algumas aulas de inglês e 

entrevistamos alguns alunos. Dessa primeira fase, escolhemos duas amostras 

para serem analisadas. No segundo momento visitamos a Secretaria de Educação 

e lá colhemos alguns dados sobre as escolas e o ensino de inglês que foram de 

grande valia para essa dissertação. No terceiro momento, iniciamos a segunda 

fase da nossa pesquisa, com um questionário que foi aplicado a dez professores – 

cinco da rede pública e cinco da rede particular – com o intuito de coletar os dados 

que precisávamos para o nosso trabalho. Em seguida veremos a análise dos 

dados da pesquisa com os alunos e em seguida analisaremos a pesquisa 

direcionada aos professores. 

 
6.1.  ANÁLISE DOS DEPOIMENTOS DE ALUNOS DE INGLÊS 

 
Dentre as respostas colhidas na primeira fase da pesquisa, selecionamos duas 

que usamos como amostra nesse trabalho. Esses depoimentos foram primeiro 

gravados e depois transcritos. A qualidade da gravação deixou muito a desejar, 

razão pela qual conseguimos transcrever apenas três relatos. Dos três, 

aproveitamos dois para essa amostragem. Uma oriunda de um aluno de escola 

pública e a outra proveniente de um aluno de escola particular. Eis os 

depoimentos: 

Depoimento 1: Aluno de uma escola pública: 

 
“A gente aprende inglês aqui eu não sei porque. Acho inglês 

importante, mas a gente nunca usa. Acho espanhol mais fácil. A 

gente devia aprender espanhol em vez de inglês. A língua da gente 

não consegue pronunciar as palavras do inglês direito. Espanhol é 

mais parecido com português e eu acho que seria mais fácil para os 
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meninos da classe falar espanhol....Eu num aprendo muita coisa 

não....só aquilo mesmo que a professora passa em sala de 

aula...mas aí a gente decora e faz a prova. A gente não aprende pra 

falar, e acho que nunca vou conseguir, porque inglês é muito 

complicado. Eu aprendo umas coisinhas que a professora ensina, 

mas não dá pra falar. Acho que isso não é coisa pra mim não. Pra 

falar, ainda falta muita coisa. Acho que o inglês é muito importante. 

Era bom que eu soubesse falar...só assim podia entender as 

músicas, os filmes sem ler.....O inglês é uma língua bonita. Acho 

muito bonito quem  fala inglês direito, sem errar.” 

 

Depoimento 2: Aluno de escola particular: 

 

“Acho que hoje em dia o inglês é muito importante na vida da gente. 

A gente pode conversar com as pessoas de fora e entender o que 

elas estão dizendo, pode navegar na internet e entender mais alguns 

sites que só estão escritos em inglês. Eu não falo inglês. Com o 

inglês da escola somente não dá. A gente tem que ir pra um cursinho 

aprender. Porque lá na escola os meninos fazem muito barulho e 

isso não é bom pra aprender. A professora lá da escola é muito boa, 

leva muitas coisas pra a gente, passa filmes.....mas a maioria dos 

meninos não estão muito interessados em aprender não. Só quando 

a professora traz uma música que eles gostam é que eles prestam 

atenção. Eu mesmo gosto muito de inglês, e quero aprender a falar. 

Por isso mesmo, minha mãe está me colocando num cursinho, 

porque lá tem pouca gente e os meninos que estão lá, também 

querem aprender a falar. Hoje em dia é muito importante aprender 

inglês porque você pode pegar um trabalho melhor. Se você vai pra 

uma empresa e você fala inglês, você tem mais vantagem em 

conseguir um trabalho do que se você não falasse nada.” 
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Ao compararmos os dois relatos, vemos claramente a questão social implícita nas 

narrativas. Enquanto o primeiro aluno, a princípio questiona a importância de se 

aprender inglês na escola (“A gente aprende inglês aqui eu não sei porque...”), o 

segundo aluno já começa afirmando a importância da língua (“Acho que hoje em 

dia o inglês é muito importante na vida da gente.....”), e logo se justifica dizendo 

que com a língua inglesa pode se comunicar com pessoas de outros países e 

navegar melhor pela Internet, uma situação privilegiada a que provavelmente o 

primeiro aluno não tenha acesso.  

 

O primeiro aluno sugere o ensino do espanhol na escola não pela importância 

dessa língua, mas pela justificativa de que esse idioma é mais fácil e semelhante 

ao português (“Espanhol é mais parecido com português...”). Portanto, infere-se 

que o que ele está querendo expressar, não é somente a comparação do grau de 

dificuldade de aprender as duas línguas, mas que haveria também uma maior 

aproximação cultural entre o português e o espanhol do que entre o português e o 

inglês, isto por causa da semelhança entre as duas línguas neolatinas.  

 

Quanto ao “aprender inglês na escola”, ambos convergem para a mesma opinião 

de que a escola não oferece as condições ideais para aprender-se a falar uma 

segunda língua. Mais uma vez o primeiro aluno se justifica que não aprende a 

falar devido à complexidade da língua inglesa (“A gente não aprende pra falar, e 

acho que nunca vou conseguir, porque inglês é muito complicado...”), enquanto o 

segundo aluno se justifica, descrevendo a própria realidade da sala de aula que 

possivelmente é numerosa e barulhenta (“Porque lá na escola os meninos fazem 

muito barulho e isso não é bom pra aprender...”). Comenta que a professora traz 

muitos recursos de fora para a aula, mas que, apesar disso, os alunos não 

demonstram muito interesse em aprender a língua (“mas a maioria dos meninos 

não estão muito interessados em aprender não...”); e aponta um cursinho externo 

como a solução para aprender realmente a falar uma língua.  
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No final do primeiro depoimento o aluno se exclui do processo de aprendizagem 

(“Acho que isso não é coisa pra mim não...”) ao mesmo tempo em que reconhece 

a importância da língua inglesa e demonstra uma certa frustração por não poder 

falar e usufruir a língua que ele considera tão difícil (“Acho que o inglês é muito 

importante. Era bom que eu soubesse falar...só assim podia entender as músicas, 

os filmes sem ler.....”) Enquanto o primeiro aluno encerra seu discurso 

demonstrando uma frustração por não falar a língua e ao mesmo tempo 

admirando que tem o domínio da língua inglesa, o segundo aluno vê o uso da 

língua inglesa associado a uma ascensão social pois aumenta as chances de seu 

usuário conseguir um emprego melhor (“Hoje em dia é muito importante aprender 

inglês porque você pode pegar um trabalho melhor...”). 

 

Com isso, percebemos que alunos da mesma série escolar, em escolas de uma 

mesma área, têm visão de mundo totalmente diferentes, isso por causa do 

contexto social onde estão inseridos. Essas entrevistas foram realizadas em abril 

e maio de 2003 na primeira fase de nossa pesquisa, em duas escolas da região 

sudoeste da cidade, uma particular e outra pública. As duas escolas distam 

apenas cerca de oitocentos metros uma da outra. Depois de analisar todas as 

entrevistas, não conseguíamos achar o nosso foco principal, pois parecia que os 

alunos estavam alheios quanto à percepção deles em um contexto multicultural. 

Aproveitamos apenas essas duas entrevistas acima, para mostrar o universo onde 

esses alunos estão inseridos, e os desafios que os professores têm ao lidar com 

tamanha estratificação sociocultural.  

 
6.2. ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS PROFESSORES 

 
Com base nas informações fornecidas pelos professores, resolvemos fazer uma 

síntese, analisando os conceitos-chave depreendidos de cada resposta dada. 

Analisaremos cada resposta, em cada um dos seis questionários, por ordem 

crescente das questões. Priorizamos as respostas mais relevantes para a nossa 

investigação. Dos seis informantes da pesquisa que selecionamos para essa 
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amostra, três lecionam de escolas públicas e três em escolas particulares. Dentre 

os que lecionam em escolas particulares, dois pertencem ao que designamos aqui 

de escolas particulares “A” e um dos informantes pertence ao que designamos 

escolas particulares “B” (as menos estruturadas), conforme exemplificado em 

capítulos anteriores.  

 
A primeira questão é dividida em dois tópicos e tem o objetivo de verificar se o 

professor percebe que as línguas estrangeiras não são uma “propriedade” apenas 

de seus países de origem ou daqueles países que exercem um poder econômico 

e cultural sobre os demais. Ao contrário do que muita gente pensa, essas línguas 

são usadas como línguas maternas em vários outros países que através delas 

expressam suas culturas. O segundo tópico dessa questão trata do mesmo 

assunto, mas com o foco na língua inglesa, pois os professores entrevistados, 

ensinam essa língua. 

 Analisando as respostas vemos que o professor 1 nos dá uma resposta 

contraditória: 

                            “Concordo com as duas alternativas, porém são impossíveis de 

serem implementadas em sala de aula, por falta de interesse 

dos alunos, que acham que tudo está centralizado no Brasil. 

Gostam porém de imitar a moda vinda do exterior. Fazem 

também o uso de gírias com palavras vindas do inglês (ex: 

“brother”, “down”, etc.), sem, na verdade, ter conhecimento do 

que se trata. A internet tirou o estímulo dos alunos de 

pesquisarem em livros.” 

 
 Ele põe a culpa nos alunos por não poder trabalhar em sala de aula, o que a 

questão número um sugere. Ao mesmo tempo em que ele alude a um 

desinteresse por parte dos alunos, relata que esses mesmos alunos “gostam, 

porém de imitar a moda vinda do exterior”, fazendo até o uso de gírias e palavras 

da língua inglesa, sem saber do que se trata. Isto mostra um certo despreparo 
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desse professor e pouca sensibilidade para perceber que existe interesse dos 

alunos pelo que vem do exterior (inclusive a língua), mas que provavelmente eles 

não aceitam esse conteúdo da forma que é trabalhada. O ideal seria que esse 

professor começasse a ensinar a língua a partir dos pontos de interesse desses 

alunos, utilizando como exemplo situações da vida real do aprendiz. 

 

Já os professores 2,3,4,5 e 6 concordam com as afirmações dos PCN, mas fazem 

comentários sobre aspectos diferentes desta mesma questão. O professor 2 nos 

informa que trabalha a língua inglesa como uma língua utilizada por vários países, 

dando a essa língua, conseqüentemente, uma dimensão multicultural. Além disso, 

ele tenta desfazer mitos e preconceitos sobre a língua inglesa, fazendo ao mesmo 

tempo um paralelo com a língua portuguesa: 

 

                                   “Sim. Sempre trabalho os países que falam inglês no mundo. 

Abrindo o horizonte dos alunos ao que diz respeito a língua e 

cultura.Geralmente os estudantes pensam que se fala inglês 

somente nos EUA e na Inglaterra.Depois de uma pesquisa eles 

ficam surpresos com a quantidade de países que 

encontraram.Outro preconceito lingüístico que venho 

combatendo é sobre : Qual é o inglês mais puro 

(bonito,melhor,correto) o dos EUA ou o da Inglaterra?A solução 

é: Faço um paralelo com o português utilizado no Brasil.Qual é 

o mais perfeito ? O falado pelo sulistas  ou pelos  nordestinos? 

Falamos sobre a rivalidade cultural  que acontece entre os 

povos entrando numa perspectiva histórico cultural da língua 

inglesa.” 

 

 Essa comparação é válida, pois o aluno passa a ver o inglês como um idioma 

vivo, com uma cultura própria e que enfrenta os mesmos problemas e sofre os 

mesmos fenômenos que sua língua materna.  
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O professor 3 vê a língua como um elo para compreender valores éticos, culturais, 

e políticos expressos por um determinado povo, conforme vemos em sua 

declaração abaixo: 

“Sim, a língua falada por uma nação revela muito de sua 

história. Obviamente, chamar a atenção para esse aspecto 

cultural, abre um leque de informações que facilitam a 

compreensão de valores éticos, políticos e culturais expressos 

pelo povo.” 

 
 Todos esses valores sócio-culturais podem ser revelados através do uso de uma 

determinada língua. Aprender uma língua estrangeira como o inglês seria, para o 

aprendiz, abrir um leque para esses novos valores. 

 
O professor 4 faz uma reflexão sobre estrangeirismo e soberania: 

 
                             “As afirmações propostas em relação ao tema Pluralidade 

Cultural e o inglês como língua hegemônica, nos levam a uma 

reflexão sobre estrangeirismo e soberania, temas que têm 

provocado discussões e preocupações, despertando atenção 

para uma política lingüística, a qual implica uma política de 

ações deliberadas para garantir situações oficiais do uso da 

língua, tais como a escolha de uma língua entre todas as 

outras, ou a escolha de uma única língua. A língua tem funções 

simbólicas, portanto é fator de identidade nacional, e não é 

somente um meio de comunicação, o que não impede de se 

participar dos valores globais, sem desvalorização dos locais. 

Em relação à hegemonia do inglês, é importante frisar que um 

percentual considerável do vocabulário da língua inglesa é de 

origem latina, e nem assim os países de língua inglesa sentem-

se ameaçados em relação a sua soberania. O inglês tem uma 



 96

posição no mundo na relação com os outros países; a 

soberania pode ser uma questão de auto-estima que deriva da 

situação de desemprego, da falta de perspectiva, etc.” 

 
 De acordo com o relato acima vemos que o professor se posiciona contra a uma 

política que estabelecesse o uso da língua em situações oficiais ou qualquer outro 

tipo de castração que essa política impusesse. Para ele, a não proibição do uso de 

estrangeirismos não ameaça em nada a língua portuguesa, e argumenta 

mostrando que grande parte do vocabulário da língua inglesa vem do latim, e 

mesmo assim, os países que fazem uso dessa língua não se sentem ameaçados 

com isso. 

 
Para o professor 5, aprender uma língua estrangeira está diretamente ligado à 

ascensão sócio-econômica e ampliação do horizonte cultural do aluno: 

 
“Sim, é necessário que se aprenda uma língua estrangeira – no 

caso do inglês – para que seja possível ampliar o horizonte 

cultural e conseguir uma melhor posição socioeconômica. O 

profissional em educação deve dispor de métodos que 

estimulem e facilitem o aprendizado do idioma.” 

 
Existe ainda uma crença muito forte em nossa sociedade que associa o domínio 

de uma língua estrangeira com ascensão social. Isto é detectado não somente nas 

pessoas comuns, mas até mesmo em pessoas que tiveram a chance de 

freqüentar um curso superior, como é o caso do professor acima. 

 
O professor 6 valoriza o intercâmbio lingüístico e cultural como forma de 

valorização da língua materna: 

                             “Sim. Como educadores devemos sempre mostrar aos nossos 

alunos essa Pluralidade Cultural, não só em termos de línguas, 
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mas de cultura em si. A troca de conhecimentos lingüísticos e 

culturais, deixam os mesmos conscientes da grande 

importância de seu idioma, e também de valores culturais que 

devem ser preservados por todos, tanto da parte histórica 

quanto geográfica. . No caso de alunos da rede pública, eles 

estão sempre questionando o por quê de constar à língua 

inglesa no currículo escolar e não outro idioma; como por 

exemplo: o espanhol. Devido a isto, é necessário explanar a 

percepção do histórico-social, e mostrar a importância deste em 

relação ao mundo e não só ao ambiente escolar. E hoje em dia, 

nos trabalhos, projetos, feira de ciências nos quais os alunos já 

fazem uma interdisciplinaridade entre matérias, há também a 

relação ao conhecimento do idioma e do país de origem do 

mesmo.” 

 

O intercâmbio cultural é também uma forma de interagir com os valores culturais 

tanto da parte histórica quanto geográfica. Nesse aspecto, podemos incluir vários 

fatores como origens étnicas do falante, e sua região de origem, explicando assim 

vários fenômenos lingüísticos que podem causar diferenças dialetais, ou mesmo 

variações mais brandas como diferenciação nos sotaques. Quanto ao ensino da 

língua inglesa nas escolas, ele justifica a importância que essa língua tem em 

relação ao mundo e não somente no contexto escolar. 

 

 

A segunda questão está relacionada ao conceito-chave “compreensão”. Objetiva 

saber como o conhecimento de uma outra cultura pode facilitar a compreensão do 

mundo em que se vive, conseqüentemente compreendendo-se melhor, e como o 

conhecimento de uma língua estrangeira pode levar a compreensão e interesse 

por uma outra cultura. 
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Após análise das respostas do professor 1, percebemos pelo seu relato, que ele 

não responde satisfatoriamente as perguntas e transfere toda a responsabilidade 

para os alunos: 

“Sim, contudo pesa o poder econômico, pois poucos têm 

acesso ao exterior. Eu tenho a visão de que lá fora os jovens 

são mais disciplinados de que os jovens daqui, pois aqui eles 

sempre procuram fazer tudo o que não presta”. 

 
Isso revela um despreparo ou falta de motivação para trabalhar com jovens do 

ensino fundamental. Fato que não ocorre com o professor 2, pois este nos relata 

que o ensino de língua estrangeira não só oferece ao aluno uma oportunidade de 

interação cultural, mas também o faz entrar em contato com outras civilizações e 

culturas, como podemos ver em seu relato: 

 
                                   “Sim. O ensino de uma língua estrangeira não só proporciona ao 

aluno a oportunidade de uma interação cultural, mas também o 

faz entrar em contato com outras civilizações e culturas. É 

necessário incentivar o estudante, a observar as diferenças de 

valores e costumes que permeiam a compreensão de textos, 

diálogos, histórias e etc. Podendo a compreensão dessas 

diferenças interferir positiva ou negativamente na comunicação 

e no entendimento entre povos.” 

 
 Observamos que o uso do termo “mas também” pelo professor não está 

adequado nesta afirmação, pois sabemos que a interação cultural só pode existir 

como conseqüência do contato com outras culturas. O professor percebe que as 

diferenças de valores e costumes estão implícitas nos textos, histórias e diálogos, 

e diz que a compreensão dessas diferenças pode interferir positiva ou 

negativamente na comunicação e entendimento entre os povos.  Em parte 

concordamos com as afirmações do professor, mas destacamos que essa 
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compreensão não está somente voltada à parte escrita da língua, mas também, e 

principalmente para compreensão oral da língua.  

 

Quanto ao tópico “B” e o tópico “C”, o professor 2 nos faz um relato interessante 

nesses tópicos dessa questão. No tópico “B”, ele nos relata que a compreensão 

da pluralidade cultural é de grande importância para o aprendizado da língua 

inglesa, mas não nos explica por quê, conforme vemos em seu relato abaixo: 

 

“......O enfoque interacional  do ensino  da língua inglesa se 

torna essencial para uma comunicação efetiva, permitindo uma 

melhor compreensão da importância da pluralidade cultural,que 

nos dias de hoje tem uma grande importância para o 

aprendizado da língua inglesa.” 

 

 Já no tópico “C”, ele nos diz que ao aprender uma língua estrangeira o aluno se 

sente mais confiante, aumentando sua auto-estima: 

 

                              “........Aprender uma língua estrangeira pode  significar ainda 

um grande crescimento emocional. Quando os alunos têm a 

consciência do quanto o idioma faz parte do seu cotidiano torna 

o aprendizado mais próximo, familiar e eficaz.Isso faz com que 

o aluno se sinta mais confiante e segura .Aumentando sua auto 

estima.” 

 

 Na verdade, ele poderia ter explicado que a comparação entre culturas diferentes 

pode dar ao aprendiz um maior senso crítico ao perceber as diferenças e 

semelhanças entre tais culturas. Com isso ele consegue se posicionar melhor 

perante seus valores, e isso só é percebido melhor, quando se aprende e se tem 

domínio da língua que expressa a nova cultura.  
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Para o professor 3, através do conhecimento de outras culturas conseguimos 

compreender a pluralidade cultural em que vivemos, sendo a língua a 

manifestação dos valores dessa pluralidade cultural. Vejamos o seu depoimento: 

                            “Sim. Conhecendo outras culturas, conseguimos compreender a 

pluralidade em que vivemos, interagindo de forma ética e 

crítica, buscando interferir de maneira construtiva.... pois a 

língua é a manifestação desses valores e interesses.” 

 
Também, de acordo com esse professor, a partir do momento que a pessoa 

percebe-se não somente como um elemento cultural, mas como um agente de 

mudanças, amplia-se a compreensão de mundo e dela mesma: 

“Na medida em que me percebo como elemento não só cultural, 

mas essencialmente um agente de mudanças, minha 

compreensão de mundo e de mim mesmo se amplia.” 

 
O professor 4 afirma que o intercâmbio cultural ajuda a compreender melhor o 

mundo em que se vive: 

 
“Sim, estabelecendo um intercâmbio cultural, através de outras 

formas de conhecimento.” 

 

 Esclarece que isso se dá através de outras formas de conhecimento, porém não 

explica quais seriam essas formas de conhecimento. Reconhece também que 

através do conhecimento de uma língua, chega-se aos valores sócio-culturais de 

um povo: 

                             “.....através do conhecimento de outras línguas, proporciona-se 

o acesso ao conhecimento dos padrões de comportamento, 

crenças, instituições, manifestações artísticas, intelectuais, etc, 

típicos de uma sociedade.” 
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No último tópico, ele não explica como o conhecimento de uma língua estrangeira 

pode facilitar a compreensão de si próprio, porém diz que o conhecimento de uma 

outra cultura não significa a negação de sua própria cultura, pois o intercâmbio é 

feito para se aprender com as diferenças e não para que uma cultura se 

sobressaia sobre a outra: 

 

“.........o conhecimento das línguas estrangeiras possibilita o 

acesso a outras culturas com mais propriedade, favorecendo 

assim a uma compreensão melhor de si próprio e com relação a 

povos de culturas diversas, sem necessidade de 

descaracterizar-se.” 

 

O professor 5 também demonstra ter um bom senso crítico em suas respostas, 

mas às vezes se detém muito na realidade do aluno, desviando-se em parte do 

cerne da pergunta. Nesta questão, afirma que os alunos se sentem estimulados 

em aprender outras culturas e partilhar daquilo que aprendeu: 

 

                              “...o conhecimento de outras culturas por parte do aluno, faz 

com que ele sinta a curiosidade de aprender e de partilhar o 

que aprendeu.” 

 

 A resposta foi adequada, mas faltou o complemento que responderia à seguinte 

pergunta: “como é que a língua entraria nesse processo?” 

 

Já no segundo item, a resposta foi provavelmente influenciada por sua vivência 

com alunos carentes que necessitam da educação para serem inseridos no 

mercado de trabalho: 
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“Sim, além disso facilitam o ingresso e a permanência no 

mercado de trabalho em qualquer parte do mundo, 

independentemente da carreira escolhida.” 

 
 No terceiro tópico, a resposta dada contemplou mais o lado da expressão pessoal 

e não o processo cognitivo do aprendiz: 

“Sim. Aprendendo línguas estrangeiras é uma forma de 

conhecer-se e de expressar-se melhor.” 

 
 Faltou, a esse informante, dizer “como” conhecer-se melhor, para responder a 

questão com maior propriedade. 

 
O professor 6 demonstra ter um bom nível de conscientização quando nos diz que 

é através da interação entre culturas diferentes que se pode chegar a uma melhor 

compreensão do mundo em que se vive: 

 

                                “.....A valorização das mesmas é de grande importância para o 

conhecimento do seu próprio ser, não só em relação ao 

ambiente de origem, como o do outro. Facilitando assim, à 

descoberta das interações existentes entre as culturas de um 

modo geral.” 

 

A partir do momento em que se fala um novo idioma, cresce o interesse pelo local 

de origem do mesmo e pela cultura desse local que por ele é expressa: 

 
                              “......A partir do momento em que dominamos outro idioma, 

passamos a ter sede de conhecimento sobre o mesmo e seu 

local de origem e cultura, tanto em termos histórico-social 

quanto em conhecimento lingüístico.” 
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O professor tem a percepção que a cultura é aprendida através da língua, e que 

aprendendo uma língua estrangeira, a pessoa passa a se ver como parte de um 

fenômeno que existe não somente aqui, mas em diversas partes do mundo. 

Quando ele compara essa realidade, se sente como sujeito atuante passando da 

singularidade, ou seja, de um ser individual, para a pluralidade, isto é, passa a 

fazer parte de um grupo social que compartilha coisas em comum: 

 
                              “.......Respeitar é interagir, é conhecer, construir. Quando  

passamos a conviver em sociedade, ou seja, em  grupos que 

buscam a torça de conhecimentos lingüísticos  de determinado 

idioma, passamos da singularidade do ser para a pluralidade, o 

compartilhar e a interação da existência de cada um, buscando 

um aprendizado em comum.” 

 

 Em outras palavras, o que o professor nos diz é que quando entendemos o 

funcionamento das sociedades, inclusive a nossa, isso torna mais fácil a 

compreensão de nós mesmos como seres individuais. 

 

As questões de número três e quatro do questionário objetivam avaliar a relação 

entre o professor e o PCN de língua estrangeira, procurando saber se ele conhece 

esse volume, se faz uso dele, e de que maneira.  

 
Dos professores pesquisados, somente o professor 1 não conhecia e nem fazia 

uso dos PCN, todos os demais conhecem o volume de língua estrangeira dos 

PCN, fazem uso regular deles. O professor 2, o professor 5 e o professor 6 

utilizam os referidos parâmetros como auxiliar didático para planejar as aulas: 

“...Temos usado o mesmo para a elaboração do plano de curso anual da matéria 

de língua inglesa...” como um guia prático para confeccionar materiais para a aula 

como textos, conforme observamos nos seguintes relatos: 
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PROFESSOR 2: “Sim. Quando consulto para planejar as aulas e os “project 

works” desenvolvidos no decorrer do ano. Neste momento são 

delimitadas as habilidades que serão desenvolvidas como o 

desenvolvimento da consciência critica ,da ética ,da cidadania e 

etc.Também são trabalhados os temas transversais como 

educação sexual, preservação do meio ambiente, respeito as 

diferenças,quebra de preconceitos, entre outros.” 

 
PROFESSOR 5: “Sim, procuro escolher textos e atividades que tenham pontos em 

comum com a idade, o momento social vivido e outras áreas de 

interesse dos alunos.” 

 
PROFESSOR 6: “Como guia prático na confecção de materiais, e de alguns 

exercícios que podem ser elaborados e aplicados em sala com 

os alunos.” 

 
O professor 4 nos diz que usa de forma parcial de uma ”....maneira 

contextualizada e interdisciplinar”, ou seja, procura buscar nos PCN aquilo que 

possa ajudar em sua aula e que ao mesmo tempo possa ser de interesse dos 

alunos.  

 
Já o professor 3, ao mesmo tempo em que procura estar atento aos pressupostos 

dos PCN, procura se ater mais ao que se refere à compreensão oral e à produção 

escrita em língua estrangeira, conforme nos mostra o relato abaixo: 

 
                              “Procuro estar atenta aos pressupostos dos PCN, mas devo me 

ater um pouco mais especialmente ao que se refere tanto à 

compreensão oral quanto à produção escrita em língua 

estrangeira” 
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A questão cinco objetiva revelar qual o proveito que o professor tem tirado dos 

novos volumes dos PCN, em destaque o de língua estrangeira.  

 
Dos professores que responderam essa questão podemos dizer que todos usam 

os PCN para nortear suas práticas em sala de aula. Os professores 2 e 3 

concordam que o volume de língua estrangeira traz um maior conteúdo social para 

se trabalhar. O professor 2 diz que trabalha a consciência crítica do aprendiz, 

fazendo a relação de sua disciplina com os temas transversais: 

 
“O volume do PCN para língua estrangeira segue as  

tendências atuais da educação servindo para nortear minha 

prática em sala de aula. Utilizo a abordagem social do ensino 

de língua estrangeira, o desenvolvimento da consciência crítica 

do aprendiz e faço relação da minha disciplina com  os temas 

transversais.” 

 
Para o professor 3, a maior novidade do volume de língua estrangeira está na 

mudança de perspectiva e objetivos a alcançar no ensino de língua estrangeira, 

podendo agora ser trabalhado a questão social e da pluralidade cultural: 

“A novidade vem do fato da mudança de perspectiva e objetivos 

a alcançar no ensino de língua estrangeira, resgatando sua 

importância sócio-interacional.” 

 
 Os professores 5 e 6 nos chamam a atenção nas mudanças das formas de 

trabalhar  “...a modalidade falada e escrita da língua (música, textos, biografias, 

etc.).” Conforme vemos na declaração abaixo: 

 
 “O mesmo facilita na elaboração dos materiais, pois contém 

jogos, diálogos, exercícios, sendo estes de fácil manuseio, 

apenas necessitando de uma cópia e de papel para a 
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elaboração dos mesmos. E são relativamente fáceis para os  

alunos, embora que para outros nem tanto. Isto, devido a um 

certo desinteresse pelo idioma por parte de alguns.” 

 
 Para eles, o novo volume de língua estrangeira dos PCN traz muitos mais 

recursos que facilitam na elaboração dos materiais a serem usados em sala de 

aula, tais como jogos, diálogos, exercícios, músicas, textos sobre fatos atuais, etc. 

 
O professor 4 diz que a proposta dos PCN na área em questão não traz novidades 

em si, mas oportuniza momentos de reflexão para a formação do indivíduo de 

maneira plena e globalizada: 

 
“A proposta dos PCN na área em questão, não traz novidades em si, apenas 

oportuniza momentos de reflexão do ponto de vista da formação do indivíduo de 

maneira plena e globalizada.” 

 
 Ao contrário do professor, não concordamos que as propostas dos PCN não 

trazem novidades: a nosso ver, a questão que ele mesmo apontou, da formação 

plena e globalizada do educando, já é um grande avanço em termos pedagógicos. 

 
Na questão seis objetivamos saber a percepção que o professor pesquisado tem 

com a relação entre língua e cultura.  

 
Com a exceção do professor 1 que não respondeu a pergunta, todas as outras 

respostas foram satisfatórias. Em suas respostas todos apontam a língua como o 

veículo que expressa a cultura de um determinado povo, a maneira pela qual um 

determinado povo se revela culturalmente. Através do entendimento de sua 

própria cultura e de outras, o indivíduo faz sua leitura de mundo, como nos diz o 

professor 3: “É também através da língua que um povo se revela culturalmente, e 

faz, dessa forma, sua leitura de mundo.” 
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 Às vezes é difícil dissociar a língua da cultura, pois a língua expressa os 

costumes sócio-culturais e históricos de um povo, como nos relata o professor 2: 

 
                              “A língua é cultura. Através da língua conhecemos os costumes 

sócio culturais e históricos de um povo.Nas minhas aulas com a 

turma da quinta série este ano desenvolvi um projeto sobre o 

Esperanto a partir do questionamento dos alunos sobre a 

possibilidade da criação de uma única língua que unificasse 

todos os povos.No final da pesquisa os próprios alunos 

concluíram que a língua não pode ser imposta .A língua é viva e 

só o falante pode modificá-la.Em linhas gerais o que a 

aprendizagem de uma língua estrangeira  vai fazer é aumentar 

o conhecimento sobre linguagem que o aluno construiu sobre 

sua língua materna, por meio de comparações com a língua 

estrangeira em vários níveis.” 

 
 Para o professor 5, a língua é a primeira forma de contato com a cultura de 

determinado país ou povo: 

“A língua de um país ou de um povo, é a primeira forma de 

contato com a cultura (Do país ou do povo). Por isso, deve ser 

ensinada de maneira fácil e lúdica, sem fugir aos objetivos 

propostos pelos PCN.” 

 
 O professor 4 afirma que a língua é um conjunto de palavras e expressões 

usadas na fala e escrita de um determinado povo, e que ela se realiza através de 

manifestações culturais: 

 
“Sendo a língua um conjunto de palavras e expressões usadas 

na fala e escrita por um povo, é através das manifestações 
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culturais que ela se realiza dentro de uma perspectiva de 

interação.” 

 

 Concordamos com isso, mas não devemos restringir esse fato somente a “fala e 

escrita”, pois sabemos que no mundo existem muitas línguas ágrafas, e nem por 

isso elas deixam de ter e nem de expressar o seu teor cultural.  

 
De acordo com o professor 6, em cada ambiente há a presença da linguagem:  

 

“O ser humano está relacionado ao meio em que vive e a 

cultura vivenciada no mesmo. E em cada ambiente há a 

presença da linguagem e determinados aspectos originados 

deste, ou seja, aspectos sócio-lingüísticos. E tem que haver o 

conhecimento de si próprio e do outro, assim como, o respeito 

mútuo das suas diferenças existentes.” 

 

Os aspectos sociolingüísticos devem ser levados em conta na hora de se analisar 

uma língua, pois muitas vezes uma língua falada em uma mesma cidade, local ou 

região pode apresentar variantes decorrentes dos diferentes grupos que se 

expressam nessa determinada língua4. 

 

A questão sete teve como objetivo saber como os professores estão trabalhando 

em sala de aula, através do livro didático que eles estão utilizando. Esta questão 

levou-nos ao aprofundamento de nossa pesquisa, e contribuiu com mais dados 

para nossas investigações nas escolas. Em síntese, como já foi exposto no 

capítulo quatro, ainda não existe um programa nacional do livro didático que 

contemple as línguas estrangeiras.  

                                                 
4 Este fenômeno é muito comum na cidade do Recife, principalmente por ser uma metrópole 
multicultural, com pessoas oriundas de várias regiões do país e até mesmo de outros países. 



 109

Os três professores de escolas estaduais pesquisados neste trabalho relatam que 

não usam um livro específico, mas procuram usar materiais que melhor se 

adaptem à realidade do educando: 

                              “Não uso um livro específico. Procuro utilizar os que melhor se 

adeqüem às necessidades pedagógicas do fazer e aprender” 

“...... Tenho que buscar em atividades extras, alguns temas 

(textos) que pregam o pluralismo cultural nos níveis básico e 

intermediário.” 

“.......Não uso um livro em específico. Busco em várias fontes 

algo que se adapte para complementar o que foi selecionado do 

PCN pelos professores da matéria  para o plano de curso anual 

e os conteúdos abordados em sala....” 

 

 Apenas os professores 2 e 3 que ensinam em escolas particulares, declararam 

usar livros com seus alunos. Segundo o professor 2, a partir de 2004 a escola 

passará a adotar a coleção “Hello” da editora Ática, que segundo ele dá uma boa 

ênfase nos temas transversais, incluindo pluralidade cultural: 

 

                              “O material é desenvolvido pela própria escola.São apostilas.Há 

dois anos eu venho tentando uma mudança de material , já que 

a escola trabalha com a pedagogia de projetos e o material não 

está de acordo com a proposta pedagógica do Anchieta.Em 

2004  foi adotada a coleção Hello da editora Atica.Os temas 

transversais (Ética ,Meio ambiente ,Pluralidade 

cultural,orientação sexual, trabalho e consumo) São abordados 

ao longo de diversos momentos da coleção. Eles proporcionam 

reflexões sobre as questões de natureza social , com o objetivo 

de formar a consciência crítica e despertar a cidadania do 

aluno.” 

 



 110

 O professor 3 adota o livro “New Ace” da editora Longman que, segundo ele, 

adota uma temática variada através de seus textos, imagens e temas propostos 

para discussão em sala de aula, tais como questões ecológicas, políticas, sociais, 

privilegiando também a pluralidade cultural como sugere os PCN de língua 

estrangeira: 

 
                              “O livro adotado é: ‘NEW ACE’ de Eduardo Amos e Elisabeth 

Prescher. Ed. Longman. 

Sim. Através de seus textos e imagens, diversificando sua 

temática que vai desde questões ecológicas, e até mesmo 

política.” 

 
 Reconhecemos que ainda se faz muito pouco uso de livros didáticos de língua 

estrangeira pelos professores, principalmente aqueles que trabalham em escolas 

públicas, mas esperamos que esse quadro possa ser revertido logo que o 

programa em andamento venha a ser implementado pela Secretaria de Educação. 

 

A questão oito serviu de subsídios para o tópico quatro do capítulo quatro que 

trata da realidade sócio cultural dos alunos que freqüentam as escolas 

pesquisadas. A partir dessa questão, sentimos a necessidade de aprofundar o 

estudo da realidade desses alunos, gerando um trabalho detalhado dos grupos 

sociais onde os alunos da rede oficial de ensino estão envolvidos. A partir da 

exposição dessa realidade para os professores, geramos questionamentos e 

sugestões para que estes possam ter uma melhor convivência com seus alunos e 

possam trabalhar melhor a questão da língua estrangeira em sala de aula. 

 

Para esta questão escolhemos as declarações de apenas dois professores sobre 

seus alunos. O relato um é sobre a realidade dos alunos de uma escola particular 

e o relato dois refere-se aos alunos de uma escola pública: 
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 Relato 1 (Do professor 3): “São pessoas amparadas e orientadas por suas 

famílias de classe média, em sua maioria com 

formação acadêmica e estabilidade profissional. 

São filhos de pais preocupados que buscam na 

educação suporte para assegurar-lhes 

estabilidade.” 

 

Relato 2  (Do professor 6):     “Grande  parte de meus alunos são de classe pobre, 

e muitas vezes, alguns deles deixam de ir a escola 

por falta de vale transporte ou de dinheiro para 

passagem. Eles são em boa parte ativos na aula e 

ajudam ao professor a construir junto com eles o 

que está sendo abordado em sala.” 

 

Vemos nestes relatos a percepção que os professores têm sobre seus alunos. As 

vezes esses alunos convivem em um mesmo bairro, e essas escolas podem ser 

até vizinhas, no entanto, a questão da diferença social, nos faz pensar que estes 

são relatos vindos de regiões diferentes do país dadas as desigualdades sociais 

apresentadas. 

 

A questão nove objetiva revelar como os professores estão trabalhando os textos 

em sala de aula, como eles estão usando as estratégias cognitivas dos alunos. 

Essa questão é dividida em três exemplos que representam as fases da pré-

leitura, da leitura propriamente dita e a fase pós-leitura.  

 

No primeiro exemplo visa formular hipóteses usando o conhecimento prévio dos 

alunos. Para esse primeiro exemplo todos responderam “sim”, que utilizam essa 

estratégia em sala de aula, com exceção do professor 1 que é de escola particular 

e alegou falta de interesse dos alunos pela disciplina e irregularidade na 

freqüência em sala de aula:  
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“Também não, por que se torna inviável fazer tudo 

isso, devido à falta de interesse dos alunos pela 

disciplina e irregularidade na freqüência; a questão da 

assiduidade.” 

 

 Para o segundo exemplo apenas os professores 4 e 6 responderam 

positivamente: 

                                             “Sim, essa atividade acontece por meio de 

conversação e discussões dirigidas, resultando numa 

síntese do texto trabalhado.” 

“A grande maioria dos alunos consegue atingir esse 

grau de compreensão, pois gostam do idioma, e isso 

ajuda. Porém, alguns alunos têm dificuldade e é 

necessário repetir o processo de compreender as 

idéias centrais mais de uma vez. Para assim 

alcançarem o objetivo desejado.” 

 

 O professor 5 prefere apenas fazer uma leitura geral e debate em duplas ou em 

grupos, considerando o nível de conhecimento dos alunos: 

“Não. Apenas a leitura geral e o debate em duplas ou 

em grupo são suficientes, considerando o nível de 

conhecimento dos alunos.” 

 

O professor 2 diz que não trabalha muito com resumos, ao invés disso prefere 

utilizar outras técnicas como mídia, teatro, conforme vemos em seu relato: 

 
“Não. Esta já é uma etapa de interpretação do que foi 

visto. Nas minhas aulas eu não trabalho muito com 
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resumos, prefiro utilizar outras técnicas como Mídia 

Transfer, Teatro, Flash cards, Quiz.” 

 
 Para o exemplo três tivemos respostas positivas de todos os pesquisados, com 

exceção dos professores 1 e 3. Todos alegam que esse tipo de atividade ajuda a 

desenvolver o senso crítico dos alunos como nos explica o professor 4: 

                              “Este item é extremamente relevante porque propicia ao aluno 

o desenvolvimento do seu senso crítico. À medida que o aluno 

tem a oportunidade de expressar o seu ponto de vista e 

interferir nessa realidade de forma transformadora, ele estará 

desenvolvendo sua competência e habilidade de um cidadão 

participativo e atuante no seu meio social.” 

 
 A partir da análise crítica de um determinado texto, eles podem identificar 

determinado tipo de preconceito, partindo do texto para a própria realidade, como 

nos mostra o relato do professor 2: 

“Sim. Desenvolvo os atitudinais dos alunos a partir da sala de 

aula, onde eles aceitam a diferença dos próprios colegas e a 

partir disso entro na discussão sobre as diferenças culturais, 

religiosas e etc.” 

 

 Partindo de situações como a descrita acima, pode-se entrar nos temas 

transversais dos PCN, abordar e discutir a pluralidade cultural com os alunos em 

sala de aula. Nem sempre é fácil trabalhar esses temas com os alunos, devido a 

vários fatores como timidez, insegurança, preconceito, entre outros. Essas 

situações de dificuldades são descritas no relato do professor 6: 

 

“Dependendo do texto, isso é feito, algumas vezes os alunos 

negam-se a fazer, preferem ficar em grupos e fazer algum 
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resumo do que entenderam. Mas, partir pro grande grupo já 

ficam um pouco intimidados, mas com paciência eles vão 

participando.” 

 

É importante como diz o relato, ter paciência em situações descritas acima. Cabe 

ao professor, ter o domínio da situação e procurar estratégias para que todos 

participem da aula, sem gerar constrangimentos para os alunos. 

 

A questão dez é um pouco difícil de ser analisada, pois parte da própria 

consciência dos professores pesquisados: a partir de uma auto-reflexão, provoca-

se os entrevistados para que digam se houve mudanças em suas próprias 

atitudes, decorrentes da influência dos PCN. Com exceção do professor 1, os 

demais responderam a essa questão. 

 

O professor 2 concorda com a questão, porém não fala nas mudanças em suas 

atitudes: 

                           “Sim. Lembro dos meus dias na escola, onde o professor 

chegava com aquele questionário ,escrevia tudo no quadro ,e nós 

tínhamos que decorar para transcrever  igual na prova. A 

preocupação  era em acumular informações. As disciplinas não 

interagiam e nós ficávamos sempre perguntando  o porque 

aprender esse ou aquele assunto. Não tínhamos voz. A escola 

não estava preocupada em formar o cidadão .Naquela época não 

se falava nisso. A minha geração ainda foi sufocada pela falta de 

oportunidade de falar. Quando chegamos na universidade fomos 

cobrados a expor nossas idéias em seminários,tínhamos que ter 

uma criticidade que não nos foi permitida e nem construída  na 

escola. Sei que nos dias atuais o modelo educacional ainda não é 

o ideal mas  acredito que o PCN  é um grande passo para 

mudança.” 
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O professor apenas compara o sistema de ensino na época em que ele era 

estudante, e considera os PCN como um grande passo para a mudança do 

modelo educacional. Talvez essa falta de auto-avaliação se dê em decorrência do 

tempo de docência do referido professor. Quando se tem alguém com um maior 

tempo de docência, é mais fácil para essa pessoa fazer uma autocrítica e ver os 

pontos que mudaram, os que permanecem e os que estão em fase de mudança 

em sua prática de ensino. 

 

O professor 3 revela que os PCN têm influenciado muito em sua prática em sala 

de aula, mas não especifica em quê exatamente: 

 
“Sim, muito de minha prática em sala de aula tem sofrido 

influência dos PCN. A urgência de inserção social na 

globalização exige de nós educadores, mudanças significativas 

no ensino-aprendizado da língua”. 

 
 Percebemos que o referido professor fala em “urgência de inserção social na 

globalização”, e diz que isso exige muito deles, forçando-os a fazer algumas 

mudanças no ensino-aprendizado a língua estrangeira. Podemos concluir que os 

professores de línguas ultimamente se vêem obrigados, por força das 

circunstâncias, a adaptar sua forma de ensino, tanto visando inserir os alunos no 

mercado de trabalho e no mundo da tecnologia, quanto também se atualizarem e 

se capacitarem para ensinar cada vez mais uma clientela a cada dia mais exigente 

e mais familiarizada com o mundo da tecnologia e da globalização. O professor 

pode usar todos esses recursos como aliados no ensino da língua inglesa. 

 
O professor 4 nos relata que as informações contidas nos PCN de língua 

estrangeira servem como apoio à reflexão e estímulo a sua pratica pedagógica, 

porém com constantes retomadas de posições: 
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“Ao me apropriar das informações contidas nos PCN de língua 

estrangeira, constatei que elas me servem como apoio à reflexão 

e estímulo à prática pedagógica de maneira positiva e 

transformadora, porém com abertura a constantes tomadas de 

posições.” 

 

 Concordamos com o professor, mas percebemos que ele não faz uma auto-

análise para dizer o que mudou em suas atitudes, conforme objetiva a pergunta. A 

questão das constantes retomadas de posições é perfeitamente compreensível, 

pois o PCN de língua estrangeira é um manual e não um livro didático. Por ser um 

manual, está sempre aberto para que se faça uma ou outra alteração de acordo 

com o tipo de aula a ser preparado ou o tipo de aluno que irá assistir tais aulas. 

Talvez as propostas das atividades dos PCN tenham um nível muito desafiador 

cognitivamente. 

 

O professor 5 também concorda que houve mudanças em suas atitudes. Diz que 

percebe a importância de utilizar a língua estrangeira para ensinar, e que isso 

estimula a curiosidade dos alunos em relação ao vocabulário da língua: 

 

                              “Sim, percebo a importância de utilizar a língua estrangeira para 

ensinar, pois isso, de uma forma ou de outra, estimula a 

curiosidade do aluno sobre uma de suas principais dificuldades: 

o vocabulário. Além disso, incentiva-o também a falar e fazer 

críticas quando necessário.” 

 

 Não esclarece, porém, o que mudou em suas atitudes, como ele fazia algo antes 

e como mudou, e se mudou, porque mudou. E o principal: se essas mudanças 

foram causadas em decorrência da assimilação dos novos conteúdos dos PCN. 
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De acordo com o relato do professor 6, podemos ver que busca adaptar algumas 

coisas dos PCN para a realidade dos alunos e justifica-se dizendo que o nível das 

atividades propostas pelos PCN é um pouco acima da média de nível dos alunos: 

 
                           “Buscar adaptar algumas coisas que contenham no mesmo e 

trazer pra realidade dos alunos, assim como, o nível de inglês 

dos mesmos que é um pouco abaixo das atividades propostas 

nos PCN . Então, é necessário buscar alternativas  que sejam 

cabíveis e não fujam do que é proposto fazer, e trabalhar com os 

mesmos.” 

 
 Neste caso o grande desafio do professor é buscar alternativas que possam 

preencher essa lacuna e que ao mesmo tempo não fujam das propostas dos PCN. 

Como já afirmamos, os PCN não são livros didáticos, mas sim manuais que 

devem ser usados para nortear os professores em suas práticas pedagógicas. 

Servindo como um guia, o professor pode utilizá-lo para confeccionar materiais e 

elaborar atividades em sala de aula sem que com isso fuja de sua proposta 

pedagógica. 

 
A análise dos dados deste questionário serviu não somente para avaliar os 

professores que o responderam, mas também para abrir caminhos para uma 

análise mais profunda do que está acontecendo neste momento nas aulas de 

língua inglesa no ensino fundamental nas escolas da rede oficial da cidade do 

Recife.  

 
A partir desse questionário, vimos a necessidade de abordar o tema com maior 

profundidade, inspirando-nos para os dois últimos tópicos deste capítulo, nos 

quais analisaremos o ensino do inglês nas escolas da cidade do Recife, e 

discutiremos os resultados da pesquisa que foi aplicada. No quarto tópico desse 

capítulo, trataremos em detalhes o que foi discutido aqui na questão dez. 

Verificaremos se os professores estão planejando suas aulas de acordo com o 
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que é proposto pelos PCN, e o que está sendo seguido e o que está sendo 

desconsiderado. 

 

6.3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Dos professores entrevistados, percebemos que alguns usam os PCN de língua 

estrangeira e outros não. Existem até aqueles que ainda não conhecem os PCN, 

conforme nos mostra o gráfico abaixo: 

 

 GRÁFICO 3 - PROFESSORES QUE CONHECEM OS PCN

 

SIM  80 %
NÃO  20 %

 

 

 

 

 

 

 

Alguns usam os PCN de forma parcial, adaptando as suas orientações para os 

contextos locais da sala de aula. Constatamos também em nossa pesquisa, que 

mesmo entre aqueles professores que declararam conhecer os PCN, existe uma 

pequena parcela que não faz uso dos mesmos. Conforme mostra o gráfico abaixo, 

trinta por cento dos professores entrevistados, declararam não usar os PCN, 

enquanto vinte por cento declararam usá-los parcialmente. Podemos ver de 

acordo com o gráfico, que dos oitenta por cento dos professores que declararam 
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conhecer os PCN, trinta por cento não usam, ou usam parcialmente. Somente 

cinqüenta por cento declararam usá-los regularmente: 

 

 

 

 

 

 

 

  

GRÁFICO 4 - PROFESSORES QUE USAM OS PCN

 

USAM 50 %

USAM PACIALMENTE 20 %

NÃO USAM 30%

Observamos também que a parte oral é muito pouco trabalhada em sala de aula. 

Geralmente todo o ensino de língua inglesa nas oitavas séries do ensino 

fundamental tem como objetivo apenas desenvolver nos alunos a capacidade de 

leitura e compreensão de textos, não trabalhando portanto, ou trabalhando muito 

pouco as competências auditivas e de produção oral.  

Nas observações de aulas feitas, não detectamos em nenhum momento, tanto nas 

escolas públicas quanto nas escolas particulares, exercícios ou atividades que 

estimulassem a produção oral por parte dos alunos ou mesmo alguma atividade 

com som ou alguma gravação que pudesse treinar a competência auditiva de tais 

alunos. No entanto, quase todos os professores nos informaram que trabalham 

músicas em língua inglesa com seus alunos em sala de aula, e alguns até 

trabalham com filmes, mas de uma forma não regular, só de vez em quando, não 

fazendo essa atividade, portanto, associada a um contexto pedagógico.  
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No caso das escolas públicas a situação é ainda mais delicada. De acordo com os 

resultados das pesquisas que fizemos, algumas dessas escolas têm professores 

bem capacitados, mas muitas vezes ficam impossibilitados de trabalhar seu 

conteúdo programático ou de usar recursos didáticos em sala de aula, devido à 

falta de estrutura da própria escola que, na maioria das vezes, não dispõe nem de 

uma máquina reprográfica para se tirar cópia de um texto e distribuir com os 

alunos. Portanto, a partir dessa realidade, podemos concluir que o material 

extraclasse utilizado pelo professor em sala é quase nenhum, pois muitas vezes o 

custo é pago pelo próprio professor. 

Em suma, podemos dizer que nas escolas particulares é mais freqüente o uso de 

material didático auxiliar para o ensino de línguas tais como: filmes, músicas, 

textos variados, jogos em aulas, uso de murais e atividades diversas que facilitam 

a compreensão da língua estrangeira. Nas escolas públicas, essas atividades são 

bem mais restritas, resumindo-se apenas à leitura de um texto trazido pelo 

professor para a sala de aula. Por conta da falta de recurso dessas escolas, os 

professores são obrigados a exercer mais a criatividade, dando muitas vezes 

aulas temáticas com um conteúdo interdisciplinar, visando chamar mais a atenção 

do aluno para a importância da língua inglesa no mundo atual.  

Existem também aquelas escolas particulares com poucos recursos e que aqui já 

chamamos de escolas “semipúblicas” ou “particulares B”, que são algo de 

intermediário entre as escolas particulares e escolas públicas. Essas foram as 

escolas em que encontramos os professores menos capacitados em nossas 

pesquisas. Geralmente os professores dessas escolas têm apenas a graduação 

em Letras e não procuraram se aprimorar através de uma especialização ou 

mesmo um curso de extensão ou atualização. Nessas escolas, os recursos 

utilizados pelos professores são também mínimos. Alguns professores não têm 

sequer conhecimento sobre os PCN, e conseqüentemente não fazem utilização 

desse recurso como material didático.  
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Em nossa pesquisa, ficou claro que esses professores colocam toda a culpa pelas 

metas não atingidas sobre o aluno, que para ele não demonstra nenhum interesse 

em aprender uma língua estrangeira. Na verdade, isso ocorre não por causa do 

aluno e, sim, pela falta de preparo do profissional para encarar a situação sócio-

cultural  em que o aluno se encontra inserido. Esses profissionais geralmente têm 

turmas em excesso em mais de uma escola, pois só assim conseguem ganhar 

algo para sobreviver, não tendo tempo e nem recursos financeiros para pagar um 

curso de especialização que poderia, em muitos casos, ajudar-lhes em suas vidas 

profissionais.  

Enquanto os professores das escolas públicas estaduais ainda podem desfrutar 

de um ou de outro curso de capacitação dados pelo Estado, os professores das 

grandes escolas particulares podem investir em um curso de especialização, 

porém os professores de escolas particulares pequenas não têm a chance de 

fazer nem uma coisa nem outra, pois as escolas exigem apenas a produção de tal 

professor, pouco se preocupando com a sua qualidade de ensino.  

Caberia uma reflexão a esse respeito, pois a maioria dos trabalhos acadêmicos é 

voltada para o ensino público ou particular, se esquecendo, no entanto, desta 

vertente do ensino particular que qualitativamente está inserido em um contexto 

intermediário entre ensino público e particular, e pelo qual passam aqueles alunos 

que não têm dinheiro suficiente para pagar uma boa escola particular, mas que 

também não querem estudar em uma escola pública. 

 

6.4.  OS PROFESSORES E AS RECOMENDAÇÕES DOS PCN 

 
Um dos objetivos principais dessa dissertação, é fazer uma análise das possíveis 

mudanças nos professores e conseqüentemente no ensino de língua inglesa, após 

a publicação dos últimos PCN. Procuramos responder a questionamentos que 

geralmente surgem no meio acadêmico, e que seriam dificilmente desvendados 

sem o método científico da pesquisa. Uma dessas curiosidades do mundo 
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acadêmico seria a de saber como os professores estão reagindo às novas 

diretrizes dos PCN; e quais as influências que os PCN estariam causando nas 

atitudes dos professores em sala de aula. Como estes professores estariam 

seguindo as recomendações sugeridas pelos PCN, especialmente quanto ao tema 

transversal pluralidade cultural? Podemos dizer que a escola estaria mudando 

com a mudança dos professores? E o ensino de línguas, como tem sido afetado 

nesse processo? Estaria a escola cumprindo seu papel com relação ao ensino de 

línguas de acordo com a orientação dos PCN? 

 

De uma certa forma, na vida prática, os professores pesquisados já têm uma 

consciência sobre a diversidade cultural em que eles e os alunos estão inseridos, 

especialmente nessa era de globalização, e muitos fazem em suas classes um 

trabalho interdisciplinar. As pesquisas mostraram que muitos já usam os PCN 

como um recurso didático, mesmo que muitas vezes apenas de forma parcial. 

Quanto à questão do tema transversal pluralidade cultural, mais esforços precisam 

ser feitos de forma a atingir o que é proposto pelos PCN. Alguns professores ainda 

não têm conhecimento sobre o tema, conforme nos mostra o gráfico abaixo: 

 
GRÁFICO 5 - PLURALIDADE CULTURAL COMO TEMA TRANSVERSAL

 

 

CONHECEM  60%

NÃO CONHECEM 40%
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Dentre os sessenta por cento que declararam conhecer a pluralidade cultural 

como tema transversal, apenas a metade deles, ou seja, trinta por cento dizem 

estar seguindo as orientações dos PCN neste sentido: 

 
GRÁFICO 6 - POFESSORES QUE ESTÃO SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DOS 
PCN EM RELAÇÃO À PLURALIDADE CULTURAL 

 

ESTÃO SEGUINDO  30%

SEGUEM PARCIALENTE 30 %

NÃO ESTÃO SEGUINDO 40 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que se observa é que ainda existe um abismo muito grande entre a teoria 

pedagógica e a realidade em sala de aula. Muitas escolas contam com 

professores capacitados, mas não oferecem a esses professores condições 

materiais de trabalho, especialmente as escolas estaduais. De uma certa forma, 

esse tema transversal está começando a ser trabalhado, mas ainda de forma 

tímida e sem seguir um programa pedagógico específico, dependendo apenas de 

iniciativas isoladas por parte dos professores. A pesquisa nos mostrou que 

cinqüenta por cento dos professores acham que os PCN em nada contribuíram 

para a melhoria de qualidade de suas aulas, enquanto trinta por cento acham que 

sim. Vinte por cento dos entrevistados não souberam responder ou se 

posicionaram indiferentes quanto às mudanças. Esses vinte por cento justificam 

seu posicionamento dizendo que na verdade houve mudanças, mas eles não 

sabem atribuir se foram ocasionadas pela influência dos PCN ou não. Para uma 
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melhor visualização desse quadro, vejamos o que nos mostra os dados no gráfico 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 7 - MELHORIA DA QUALIDADE DAS AULAS DEPOIS DA PUBLICAÇÃO DOS PCN

 

ACHAM QUE SIM 30%

ACHAM QUE NÃO 50%

INIFERENTES 20 %

Ainda é muito precoce se falar em uma mudança na escola baseada nas 

mudanças nos professores, causadas pelos PCN. Como sabemos, o lançamento 

dos novos PCN se deu há muito pouco tempo e a maioria dos professores ainda 

não teve tempo de assimilar as principais propostas contidas nos referidos 

parâmetros. Ainda é necessário algum tempo para que possamos notar alguma 

mudança ao nível de escolas, pois primeiro esse processo tem que passar pelos 

professores e depois, como conseqüência, pelos alunos, para a partir daí se fazer 

uma avaliação na escola. Quanto ao ensino de línguas, especialmente o ensino de 

língua inglesa, podemos dizer que, de acordo com os dados coletados em nossas 

pesquisas, atualmente existe uma preocupação maior dos professores em 

apresentar em suas aulas um conteúdo mais diversificado e interdisciplinar. 

Dentro desse conteúdo interdisciplinar estão contidos alguns tópicos que 

evidenciam a pluralidade cultural. De acordo com o relato de alguns professores, 

existe uma curiosidade maior dos alunos nesta era da globalização, comparados 

com alunos de quinze ou vinte anos atrás. Essa curiosidade obriga o professor a 
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pesquisar mais e levar conteúdos diversificados para a sala de aula. Trabalhar a 

questão cultural é estimulante, pois os alunos passam a ver a língua como um 

instrumento facilitador na compreensão de uma nova cultura, uma nova realidade, 

que é, ao mesmo tempo, diferente e semelhante à sua própria realidade. Essa 

mudança de atitude, apesar de estar apenas começando, já é sentida por alguns 

professores, conforme vemos nos dados seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 8 - MUDANÇAS NAS ATITUDES EM SALA DE AULA  

ACHAM QUE SIM  30 %

PARCIALMENTE  30 %

ACHAM QUE NÃO  40 %

 

Para os professores de língua estrangeira, um programa de ensino eficiente deve 

contemplar as quatro habilidades comunicativas que são básicas para o domínio 

do idioma: a leitura, a compreensão oral (audição), a produção oral e a escrita. Em 

muito poucos programas de ensino essas competências têm sido abordadas 

igualitariamente. Seguindo esses passos o aluno, se bem treinado, estaria apto, 

ao final do curso, a ter um conhecimento mínimo suficiente para se comunicar na 

língua com uma fluência razoável. Porém, a realidade em sala de aula não permite 

que esses objetivos sejam atingidos na grande maioria das escolas. Contribuem 

para isso, principalmente, as classes com um número elevado de alunos e a carga 

horária bastante reduzida das disciplinas de ensino de línguas.  
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Por conhecerem essa realidade, os autores dos PCN apenas sugerem, para o 

ensino de línguas estrangeiras, dar ênfase à habilidade da leitura como 

justificativa social: 

 

Deste modo, considerar o desenvolvimento de habilidades orais 

como central no ensino de Língua Estrangeira no Brasil não leva em 

conta o critério de relevância social para a sua aprendizagem. Com 

exceção da situação específica de algumas regiões turísticas ou de 

algumas comunidades plurilíngües, o uso de uma língua estrangeira 

parece estar, em geral, mais vinculado à leitura de literatura técnica 

ou de lazer. Note-se também que os únicos exames formais em 

Língua Estrangeira (vestibular e admissão a cursos de pós-

graduação) requerem o domínio da habilidade de leitura. Portanto, a 

leitura atende, por um lado, às necessidades da educação formal, e, 

por outro, é a habilidade que o aluno pode usar em seu contexto 

social imediato. Além disso, a aprendizagem de leitura em Língua 

Estrangeira pode ajudar o desenvolvimento integral do letramento do 

aluno. A leitura tem função primordial na escola e aprender a ler em 

outra língua pode colaborar no desempenho do aluno como leitor em 

sua língua materna. 
PCN Língua Estrangeira pág. 20 

 

Vale salientar que a declaração acima é apenas uma sugestão e não uma 

orientação ou determinação. Na seqüência, isso é explicado e também é sugerido 

que, se por acaso a realidade da escola permitir, os objetivos podem incluir 

também as outras habilidades e conclui dizendo que “a análise do quadro atual do 

Ensino de Língua Estrangeira no Brasil indica que a maioria das propostas para o 

ensino dessa disciplina reflete o interesse pelo ensino da leitura. (pág.21) 
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Comparando os dados coletados nas pesquisas com as propostas sugeridas pelos 

PCN podemos dizer que as escolas não estão muito distantes dessa realidade, 

quando trabalham apenas a habilidade de leitura. Estão, portanto, seguindo as 

orientações dos PCN. Por outro lado, estas escolas ainda estão muito longe do 

ideal que seria dar ao aluno uma formação mínima para que seja capaz não 

somente de ler, mas de compreender, escrever e o mais importante, falar e se 

comunicar nesse novo idioma.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em nosso trabalho, procuramos contribuir para a melhoria do ensino da língua 

inglesa, através da análise dos dados coletados nas pesquisas feitas em escolas 

do ensino fundamental na cidade do Recife. Analisamos as influências das novas 

diretrizes dos PCN, especialmente o tema transversal pluralidade cultural, no 

cotidiano acadêmico dos professores de língua inglesa. Dada a natureza do 

trabalho, tivemos que ir além da literatura especializada, sendo necessário fazer 

uma pesquisa de campo para buscar as respostas satisfatórias às indagações 

levantadas. Na verdade, sabemos que a pesquisa acadêmica tem produzido uma 

variedade extensa de publicações privilegiando os fatores sociolingüísticos que 

influem na prática pedagógica, especialmente no que concerne à aquisição de 

uma língua, seja materna ou estrangeira.  Por essa razão, dedicamos os três 

primeiros capítulos dessa dissertação a algumas reflexões teóricas. Assim, os 

conceitos-chave língua, cultura e identidade, foram abordados no primeiro 

capítulo; e pluralidade cultural e os temas transversais dos PCN foram abordados 

no segundo capítulo como base teórica para os capítulos quatro, cinco e seis. O 

capítulo três que trata da interação e do humanismo em sala de aula, serviu como 

base teórica para o capítulo seis, pois sabemos que, fatores como afeto, 

receptividade e motivação podem influir diretamente no efetivo desenvolvimento 

do processo de ensino e aprendizagem.  Entretanto, há certa dificuldade em 

encontrar textos mais recentes que abordem os diferentes tipos de 

posicionamento do professor no que se refere à sua própria motivação para 

preparação de aula, bibliografia, postura e relacionamento com seus alunos, 

principalmente referentes ao nosso campo de estudo, que é a cidade do Recife. A 

sala de aula presencia a construção social do conhecimento, realizada através da 

linguagem. É através desta que os participantes da interação irão assumir seus 

papéis sociais típicos e demonstrar suas emoções. Este fato faz da prática de 

ensino de línguas um contexto especial. Não apenas a linguagem é o meio pelo 

qual se alcançará o conhecimento, mas também sua aquisição é o objetivo final 

deste ensino / aprendizagem.  



 129

 

Segundo Van Lier (1994), “a sala de aula não existe em um vazio”, isto é, o 

encontro entre alunos e professores pressupõe uma reunião, ou confronto, de 

experiências, conhecimentos, crenças, emoções, entre outros aspectos. É 

relevante destacar que este encontro presume um agrupamento de 

características próprias a cada indivíduo, que atua de acordo com seus 

interesses e expectativas. Assim, a sala de aula é vista como um evento social 

(Allwright, 1998), que integra  um misto de papéis sociais e afetivos específicos 

a cada participante desta interação. Desta forma, manifestações afetivas e 

sociais estão constantemente presentes no discurso pedagógico. Do mesmo 

modo que é impossível ensinar / aprender sem se considerar as estruturas 

sociais de sala de aula, é pouco provável que se atinja os objetivos finais do 

ensino, sem levar em conta os aspectos afetivos dos participantes da interação. 

Os estados emocionais são um suporte necessário à construção do 

conhecimento, fazendo com que o professor não apenas atue como mediador 

deste, mas que igualmente assuma o papel de mediador no desenvolvimento 

afetivo do aluno (Almeida, 2001). 

 

Como vimos, não somente os aspectos afetivos dos participantes da interação são 

importantes para se entender a complexidade em sala de aula, mas também é 

necessário considerar as estruturas sociais que envolvem esse processo. Para se 

entender melhor essas estruturas sociais é necessário compreendermos que 

todas as culturas são dinâmicas e vão recriando-se e modificando-se de acordo 

com seus marcos de regeneração e / ou reprodução. Deste modo, todas as 

culturas possuem processos internos que lhes permitem manter-se como 

diferentes e singulares, ao mesmo tempo que, estabelecem relações e vínculos 

com outras culturas através de negociações que lhes permitem seguir vivendo no 

meio de outras ou da assimilação e acomodação de elementos destas culturas 

para sua vida própria. Esta dupla dimensão de relações internas e externas se dá 

em relação ao contexto e ao espaço em que se desenvolve cada cultura.  
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Sabemos entretanto, que a cultura dominante nas salas de aula é a que 

corresponde à visão de determinados grupos sociais: nos conteúdos escolares e 

nos textos aparecem poucas vezes a cultura popular, as sub-culturas dos jovens, 

as contribuições das mulheres à sociedade, as formas de vida rurais, e dos povos 

desfavorecidos (exceto os elementos de exotismo), o problema da fome, do 

desemprego ou dos maus tratos, o racismo e a xenofobia, as conseqüências do 

consumismo e muitos outros temas e problemas que parecem “incômodos”. 

Consciente e inconscientemente se produz um primeiro velamento que afeta os 

conflitos sociais que nos rodeiam cotidianamente. Visando minimizar esse abismo 

existente entre a realidade idealizada pela escola e a realidade dos alunos, é que 

os PCN trazem a pluralidade cultural como tema transversal, sugerindo aos 

professores uma nova abordagem de trabalho em sala de aula. Nesta dissertação 

enfocamos a relação pluralidade cultural e o ensino de língua inglesa, procurando 

traçar um continuum de conscientização dos professores pesquisados. 

 

Como salientado por vários pesquisadores (Richards, 1998; Félix,1999; 

Riley,1997) um dos aspectos fundamentais do processo de ensino / aprendizagem 

são as crenças que professores e aprendizes têm sobre esse processo. Essas 

crenças regem o que fazemos em sala de aula. Às vezes, a mudança de atitude 

de um professor em sala de aula, torna-se difícil, pois envolve todo um processo 

de conscientização pelo professor: re-aprender, assimilar, e a partir daí, transmitir 

para o aluno. Nem sempre o professor está aberto a uma nova abordagem, pois a 

relação aprender / ensinar decorre de experiências passadas de professores e 

alunos, e é manifestada na prática, a partir daquilo que acreditam ser relevante ao 

processo de ensino / aprendizagem de uma língua. Essas crenças sobre ensino / 

aprendizagem de línguas podem ainda influenciar diretamente a motivação, as 

atitudes e os tipos de estratégias utilizadas pelos professores em sala de aula, e 

conseqüentemente os alunos. Procuramos ver, em nossa pesquisa, como os 

professores vêm reagindo às novas diretrizes dos PCN relativas à pluralidade 

cultural. Os dados colhidos revelaram que muitos professores das escolas 

públicas estão conscientes da importância de uma pedagogia intercultural no 
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ensino da língua inglesa. Podemos dizer que esses professores estão com um 

nível de conscientização bem próximos aos seus colegas que ensinam nas 

escolas particulares. Por outro lado, a pesquisa nos mostrou um dado 

preocupante: É muito baixo ou quase inexistente o nível de conscientização dos 

professores que ensinam nas escolas por nós classificadas como particulares “B”. 

Estes são profissionais mal remunerados e pouco capacitados, que ensinam em 

escolas particulares de menor porte. São expostos a uma carga excessiva de 

horas-aula, não lhes restando tempo ou dinheiro para uma especialização ou 

mesmo uma capacitação. Recomendamos uma maior atenção a esses 

profissionais, criando-se programas de capacitação que sejam de fácil acesso, 

acoplados a um programa de incentivo às escolas que participarem do programa, 

enviando seus profissionais para a devida capacitação. Com tais iniciativas, 

possivelmente, em um espaço curto de tempo, teríamos mais professores de 

língua inglesa, com um maior nível de conscientização a respeito do meio 

multicultural onde se encontram inseridos nossos alunos, elevando assim a 

qualidade do ensino em tais escolas.  

 

Para concretizarmos o proposto acima, o ponto de partida poderia ser uma 

perspectiva em que a educação é vista como uma prática social em íntima relação 

com as diferentes dinâmicas presentes numa sociedade concreta: 

 

"A pedagogia intercultural é tanto escolar como social. A sociedade e a escola têm 

de unir suas ações no processo de educação intercultural. Conseqüentemente, 

não seria arriscado afirmar que a pedagogia intercultural tem 50% de pedagogia 

escolar e outro 50% de pedagogia social". (Merino y Muñoz, 1995:133) 

 

Detectamos também, em nossa pesquisa, que de certa forma ainda é muito cedo 

para afirmar se houve uma mudança significativa na escola e na metodologia de 

ensino dos professores influenciada pelos PCN. Até onde foi possível observar, os 

professores de inglês estão seguindo o que é proposto pelos PCN, que é a ênfase 

dada à leitura. A maneira como os docentes estão fazendo isso, com uma maior 
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ou menor abordagem pluricultural foi o foco de nossa pesquisa. Significativamente 

podemos perceber que já existe uma certa mudança nas atitudes dos professores 

de inglês das escolas públicas e particulares, que tiveram uma oportunidade de se 

capacitarem e de se atualizarem após a graduação. No entanto, essa mudança 

ainda é muito pequena para ser percebida pela sociedade, porém está em fase de 

expansão. Esperamos que em breve possamos ver o resultado dessas mudanças 

em nosso dia-a-dia, para construirmos um futuro melhor para a nossa sociedade. 

 

Esperamos que essa dissertação possa abrir caminhos para futuras pesquisas na 

área de estudos interculturais. De uma coisa temos certeza: os educadores não 

poderão ignorar, neste século em curso, as desafiadoras questões do 

multiculturalismo, da raça, da identidade, do poder, do conhecimento, da ética e 

do trabalho que, na verdade, as escolas já estão tendo de enfrentar. Essa 

problemática exerce um papel importante na definição do significado e do 

propósito da escolarização, do que significa ensinar e da forma como os 

estudantes podem ser ensinados para viverem em um mundo que será não 

apenas mais globalizado e tecnológico, mas profundamente humanizado e mais 

pacificamente diverso que em qualquer outra época da história. 
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ANEXO 1 
 
QUESTIONÁRIO USADO PARA ENTREVISTAR OS ALUNOS NA PRIMEIRA 
FASE DA PESQUISA. 
 

1 - Como você vê a importância do inglês hoje em dia? 

 

2- Você acha importante aprender inglês na escola? 

 

3- Como você se vê aprendendo inglês? 

 

4- O Inglês é importante na sua vida?” 

 

5- Você acha difícil falar uma língua como o inglês? 

 

6- Qual a maior dificuldade que você tem em falar inglês? 

 

7- O que você acha mais legal em saber falar uma língua como o inglês? 

 

8- Você que é possível aprender inglês na escola? 

 

9- Você acha que as lições de inglês falam de uma realidade parecida com a sua? 

 

10- Se você fosse um professor, o que faria para mudar o ensino do inglês? 
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ANEXO 2 

 
PESQUISA FEITA JUNTO AOS PROFESSORES DE ESCOLAS PÚBLICAS E 
PARTICULARES (Incluindo as respostas dos professores na íntegra) 

 
 
PROFESSOR 1 
 

1 –Você concorda com as afirmações abaixo?  Caso responda “SIM” ou “NÃO”, 

justifique sua resposta. 

 

 “Em relação ao tema Pluralidade Cultural, também é essencial que se traga para 

a sala de aula o fato de que, pelos processos de colonização, muitas línguas 

estrangeiras, tradicionalmente equacionadas com as línguas faladas pelos nativos 

dos países colonizadores (Inglaterra, Espanha, França etc.), são hoje usadas em 

várias partes do mundo como línguas oficiais e até mesmo como línguas 

maternas. Não faz sentido, por exemplo, considerar o espanhol somente como a 

língua da Espanha, como também considerar o inglês somente como a língua da 

Inglaterra ou dos Estados Unidos, ou o francês como a língua da França. 

É útil chamar a atenção para a complexidade cultural dessas línguas faladas como 

línguas oficiais ou línguas maternas em países tão distantes, geográfica e/ou 

culturalmente, como Nova Zelândia e Jamaica, no caso do inglês, ou Peru e 

Argentina, no caso do espanhol, ou Argélia e Congo, no caso do francês. 

 

No que se refere a uma língua hegemônica como o inglês – por ter uma grande 

penetração internacional, não só como língua oficial de países que foram antigas 

colônias da Grã-Bretanha, mas também como língua estrangeira, devido ao 

poderio econômico e político do Reino Unido nas primeiras décadas deste século 

e dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial até hoje – É essencial 

que se focalize a questão da pluralidade cultural representada pelos países que 

usam o inglês como língua oficial. Além, é claro, da motivação educacional 
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implícita nessa percepção histórico-social da língua inglesa, também é um meio de 

focalizar as questões de natureza sociopolítica, que devem ser consideradas no 

processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira.”   

 

R- “Concordo com as duas alternativas, porém são impossíveis de serem 

implementadas em sala de aula, por falta de interesse dos alunos, que acham que 

tudo está centralizado no Brasil. Gostam porém de imitar a moda vinda do exterior. 

Fazem também o uso de gírias com palavras vindas do inglês (ex: “brother”, 

“down”, etc.), sem, na verdade, ter conhecimento do que se trata. A internet tirou o 

estímulo dos alunos de pesquisarem em livros.” 

 

2 – Na sua atividade de ensino, você faz o que está descrito abaixo? Você 

concorda com as afirmações abaixo? Responda “SIM” ou “NÃO” justificando cada 

resposta. 

 

• Valoriza o conhecimento de outras culturas como forma 

de compreensão do mundo em que vive 

 

R - “Sim, contudo pesa o poder econômico, pois poucos têm acesso ao exterior. 

Eu tenho a visão de que lá fora os jovens são mais disciplinados de que os jovens 

daqui, pois aqui eles sempre procuram fazer tudo o que não presta.” 

 

• Reconhece que as línguas estrangeiras aumentam as 

possibilidades de compreensão dos valores e interesses de 

outras culturas. 

 

R- “Sim, caso os alunos tivessem interesse em aprender as línguas estrangeiras.” 

 

• Reconhece que as línguas estrangeiras possibilitam 

compreender-se melhor. 
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“Sim, pois podemos usar a experiência estrangeira para refletir sobre a nossa 

própria experiência.” 

 

 

3 – Você conhece o volume de Línguas estrangeiras dos PCN? 

 

R- “Não” 

 

4 – Você usa o volume de Línguas Estrangeiras dos PCN? De que maneira? 

 

R- “Não uso” 

 

 

5 – O que este volume tem lhe oferecido de novo? O que você usa desse volume? 

 

R- Sem resposta 

 

6 – Como você percebe a relação entre língua e cultura? 

 

R- Não respondeu. 

 

7 – Qual o livro que você usa em sala de aula? Esse livro prega o pluralismo 

cultural como sugere o PCN de Língua Estrangeira? 

 

R- “Foi adotado um livro, porém só um aluno comprou. Atualmente, trabalho 

tirando  o assunto de vários livros.” 
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8 – Fale um pouco sobre a realidade sócio-cultural de seus alunos. 

 

R- “Bastante variado e estratificado, vindos de bairros diferentes e de cidades 

vizinhas que fazem parte da Região Metropolitana. O aluno que estuda aqui é um 

tipo de aluno que o pai não pode pagar uma escola particular cara, daí coloca o 

filho aqui, para que ele não vá estudar numa escola do Estado.” 

 

 

9 – Você concorda com os três exemplos abaixo? Você faz isso em sala de aula? 

Por quê? 

 

• Exemplo 1  

Meta: formular hipóteses sobre o conteúdo de textos, usando-se 

o conhecimento prévio, de mundo dos alunos. 

Fase: pré-leitura. 

Atividade: responder perguntas, participar de discussão sobre 

determinado assunto, que ser· posteriormente encontrado em 

um texto. 

 

R- “Não” 

 

• Exemplo 2 

Meta: distinguir as idéias principais dos detalhes com base na 

organização textual. 

Fase: leitura. 

Atividade: identificar as idéias centrais em cada parágrafo de 

uma história de modo a produzir um resumo. 

 

R- “Não” 
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• Exemplo 3 

Meta: desenvolver atitude crítica. 

Fase: pós-leitura. 

Atividade: identificar alguns sinais de preconceitos na maneira 

como pessoas ou lugares são tratados no texto. 

 

R- “Também não, por que se torna inviável fazer tudo isso, devido à falta de 

interesse dos alunos pela disciplina e irregularidade na freqüência; a questão da 

assiduidade.” 

 

10 – Você percebe alguma mudança em suas atitudes em sala de aula que possa 

ter sido influenciada pelo PCN? 

 

R- Não respondeu. 
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PROFESSOR 2 
 

1 –Você concorda com as afirmações abaixo?  Caso responda “SIM” ou “NÃO”, 

justifique sua resposta. 

 

“Em relação ao tema Pluralidade Cultural, também é essencial que se traga para a 

sala de aula o fato de que, pelos processos de colonização, muitas línguas 

estrangeiras, tradicionalmente equacionadas com as línguas faladas pelos nativos 

dos países colonizadores (Inglaterra, Espanha, França etc.), são hoje usadas em 

várias partes do mundo como línguas oficiais e até mesmo como línguas 

maternas. Não faz sentido, por exemplo, considerar o espanhol somente como a 

língua da Espanha, como também considerar o inglês somente como a língua da 

Inglaterra ou dos Estados Unidos, ou o francês como a língua da França. É útil 

chamar a atenção para a complexidade cultural dessas línguas faladas como 

línguas oficiais ou línguas maternas em países tão distantes, geográfica e/ou 

culturalmente, como Nova Zelândia e Jamaica, no caso do inglês, ou Peru e 

Argentina, no caso do espanhol, ou Argélia e Congo, no caso do francês. 

 

No que se refere a uma língua hegemônica como o inglês – por ter uma grande 

penetração internacional, não só como língua oficial de países que foram antigas 

colônias da Grã-Bretanha, mas também como língua estrangeira, devido ao 

poderio econômico e político do Reino Unido nas primeiras décadas deste século 

e dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial até hoje – É essencial 

que se focalize a questão da pluralidade cultural representada pelos países que 

usam o inglês como língua oficial. Além, é claro, da motivação educacional 

implícita nessa percepção histórico-social da língua inglesa, também é um meio de 

focalizar as questões de natureza sociopolítica, que devem ser consideradas no 

processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira.” 

 

R - Sim. Sempre trabalho os países que falam inglês no mundo. Abrindo o 

horizonte dos alunos ao que diz respeito a língua e cultura.Geralmente os 
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estudantes pensam que se fala inglês somente nos EUA e na Inglaterra.Depois de 

uma pesquisa eles ficam surpresos com a quantidade de países que 

encontraram.Outro preconceito lingüístico que venho combatendo é sobre : Qual é 

o inglês mais puro (bonito,melhor,correto) o dos EUA ou o da Inglaterra?A solução 

é: Faço um paralelo com o português utilizado no Brasil.Qual é o mais perfeito ? O 

falado pelo sulistas  ou pelos  nordestinos? Falamos sobre a rivalidade cultural  

que acontece entre os povos entrando numa perspectiva histórico cultural da 

língua inglesa. 

 

2 – Na sua atividade de ensino, você faz o que está descrito abaixo? Você 

concorda com as afirmações abaixo? Responda “SIM” ou “NÃO” justificando cada 

resposta. 

 

• Valoriza o conhecimento de outras culturas como forma 

de compreensão do mundo em que vive 

 

R - Sim.O ensino de uma língua estrangeira não só proporciona ao aluno a 

oportunidade de uma interação cultural,mas também o faz entrar em contato com 

outras civilizações e culturas.É necessário incentivar o estudante ,a observar 

as diferenças de valores e costumes que permeiam a compreensão de textos, 

diálogos, histórias e etc.Podendo a compreensão dessas diferenças interferir 

positiva ou negativamente na comunicação e no entendimento entre povos . 

 

• Reconhece que as línguas estrangeiras aumentam as 

possibilidades de compreensão dos valores e interesses de 

outras culturas. 

 

R - Sim. O enfoque interacional  do ensino  da língua inglesa se torna essencial 

para uma comunicação efetiva, permitindo uma melhor compreensão da 

importância da pluralidade cultural, que nos dias de hoje tem uma grande 

importância para o aprendizado da língua inglesa. 
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• Reconhece que as línguas estrangeiras possibilitam 

compreender-se melhor. 

 

R - Sim. Aprender uma língua estrangeira pode  significar ainda um grande 

crescimento emocional.Quando os alunos têm a consciência do quanto o idioma 

faz parte do seu cotidiano torna o aprendizado mais próximo, familiar e eficaz.Isso 

faz com que o aluno se sinta mais confiante e segura .Aumentando sua auto 

estima. 

 

3 – Você conhece o volume de Línguas estrangeiras dos PCN? 

 

Sim. 

 

4 – Você usa o volume de Línguas Estrangeiras dos PCN? De que maneira? 

 

R - Sim. Quando consulto para planejar as aulas e os “project works” 

desenvolvidos no decorrer do ano. Neste momento são delimitadas as habilidades 

que serão desenvolvidas como o desenvolvimento da consciência critica ,da ética 

,da cidadania e etc.Também são trabalhados os temas transversais como 

educação sexual, preservação do meio ambiente, respeito as diferenças,quebra 

de preconceitos, entre outros. 

 

 

 

 

5 – O que este volume tem lhe oferecido de novo? O que você usa desse volume? 

 

R - O volume do PCN para língua estrangeira segue as  tendências atuais da 

educação servindo para nortear minha prática em sala de aula.Utilizo a 

abordagem social do ensino de língua estrangeira, o desenvolvimento da 
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consciência crítica do aprendiz e faço relação da minha disciplina com  os temas 

transversais. 

 

6 – Como você percebe a relação entre língua e cultura? 

 

R - A língua é cultura.Através da língua conhecemos os costumes sócio culturais e 

históricos de um povo.Nas minhas aulas com a turma da quinta série este ano 

desenvolvi um projeto sobre o Esperanto a partir do questionamento dos alunos 

sobre a possibilidade da criação de uma única língua que unificasse todos os 

povos.No final da pesquisa os próprios alunos concluíram que a língua não pode 

ser imposta .A língua é viva e só o falante pode modifica-la.Em linhas gerais o 

que a aprendizagem de uma língua estrangeira  vai fazer é aumentar o 

conhecimento sobre linguagem que o aluno construiu sobre sua língua materna, 

por meio de comparações com a língua estrangeira em vários níveis. 

 

7 – Qual o livro que você usa em sala de aula? Esse livro prega o pluralismo 

cultural como sugere o PCN de Língua Estrangeira? 

 

R - O material é desenvolvido pela própria escola.São apostilas.Há dois anos eu 

venho tentando uma mudança de material ,já que a escola trabalha com a 

pedagogia de projetos e o material não está de acordo com a proposta 

pedagógica do Anchieta.Em 2004  foi adotada a coleção Hello da editora Atica.Os 

temas transversais (Ética ,Meio ambiente ,Pluralidade cultural,orientação sexual 

,trabalho e consumo)São abordados ao longo de diversos momentos da coleção. 

Eles proporcionam reflexões sobre as questões de natureza social , com o objetivo 

de formar a consciência crítica e despertar a cidadania do aluno. 

 

8 – Fale um pouco sobre a realidade sócio-cultural de seus alunos. 

 

R - A maioria são de classe média baixa, filhos de funcionários públicos.As turmas 

são pequenas (25 a 30 alunos),desniveladas e poucos fazem curso de inglês. .A 
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grande parte possui acesso a internet e aos outros tipos de mídia . 

Os menores (do fundamental 1) freqüentam a biblioteca e sempre estão com livros 

de Harry Potter. Os do ensino fundamental 2 não possuem o habito da leitura. 

Seus interesses são música  e cinema.Apresentam um vocabulário pobre.Em 

geral tem dificuldade em interpretação de textos. 

 

9 – Você concorda com os três exemplos abaixo? Você faz isso em sala de aula? 

Por quê? 

 

• Exemplo 1 

Meta: formular hipóteses sobre o conteúdo de textos, usando-se o conhecimento 

prévio, de mundo dos alunos. 

Fase: pré-leitura. 

Atividade: responder perguntas, participar de discussão sobre 

determinado assunto, que ser· posteriormente encontrado em 

um texto. 

 

R - Sim .Sempre faço um warm up ,resgatando o conhecimento prévio do 

aluno.Muitas vezes me surpreendo com riqueza de informações que encontro.Isso 

é muito importante porque os alunos fazem a relação das informações previas 

com as novas informações ,ligando as idéias e concretizando esta etapa do 

aprendizado. 

 

• Exemplo 2 

Meta: distinguir as idéias principais dos detalhes com base na 

organização textual. 

Fase: leitura. 

Atividade: identificar as idéias centrais em cada parágrafo de 

uma história de modo a produzir um resumo. 
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R - Não .Esta já é uma etapa de interpretação do que foi visto.Nas minhas aulas 

eu não trabalho muito com resumos , prefiro utilizar outras técnicas como Mídia 

Transfer, Teatro, Flash cards, Quiz. 

 

• Exemplo 3 

Meta: desenvolver atitude crítica. 

Fase: pós-leitura. 

Atividade: identificar alguns sinais de preconceitos na maneira 

como pessoas ou lugares são tratados no texto. 

 

R - Sim. Desenvolvo os atitudinais dos alunos a partir da sala de aula, onde eles 

aceitam a diferença dos próprios colegas e a partir disso entro na discussão 

sobre as diferenças culturais, religiosas e etc. 

 

10 – Você percebe alguma mudança em suas atitudes em sala de aula que possa 

ter sido influenciada pelo PCN? 

 

R - Sim. Lembro dos meus dias na escola, onde o professor chegava com aquele 

questionário ,escrevia tudo no quadro ,e nós tínhamos que decorar para 

transcrever  igual na prova. A preocupação  era em acumular informações. As 

disciplinas não interagiam e nós ficávamos sempre perguntando  o porque 

aprender esse ou aquele assunto. Não tínhamos voz. A escola não estava 

preocupada em formar o cidadão .Naquela época não se falava nisso. A minha 

geração ainda foi sufocada pela falta de oportunidade de falar. Quando chegamos 

na universidade fomos cobrados a expor nossas idéias em seminários,tínhamos 

que ter uma criticidade que não nos foi permitida e nem construída  na escola. Sei 

que nos dias atuais o modelo educacional ainda não é o ideal mas  acredito que o 

PCN  é um grande passo para mudança. 

 

 
PROFESSOR 3 
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1 –Você concorda com as afirmações abaixo?  Caso responda “SIM” ou “NÃO”, 

justifique sua resposta. 

 

 “Em relação ao tema Pluralidade Cultural, também é essencial que se traga para 

a sala de aula o fato de que, pelos processos de colonização, muitas línguas 

estrangeiras, tradicionalmente equacionadas com as línguas faladas pelos nativos 

dos países colonizadores (Inglaterra, Espanha, França etc.), são hoje usadas em 

várias partes do mundo como línguas oficiais e até mesmo como línguas 

maternas. Não faz sentido, por exemplo, considerar o espanhol somente como a 

língua da Espanha, como também considerar o inglês somente como a língua da 

Inglaterra ou dos Estados Unidos, ou o francês como a língua da França. 

É útil chamar a atenção para a complexidade cultural dessas línguas faladas como 

línguas oficiais ou línguas maternas em países tão distantes, geográfica e/ou 

culturalmente, como Nova Zelândia e Jamaica, no caso do inglês, ou Peru e 

Argentina, no caso do espanhol, ou Argélia e Congo, no caso do francês. 

 

No que se refere a uma língua hegemônica como o inglês – por ter uma grande 

penetração internacional, não só como língua oficial de países que foram antigas 

colônias da Grã-Bretanha, mas também como língua estrangeira, devido ao 

poderio econômico e político do Reino Unido nas primeiras décadas deste século 

e dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial até hoje – É essencial 

que se focalize a questão da pluralidade cultural representada pelos países que 

usam o inglês como língua oficial. Além, é claro, da motivação educacional 

implícita nessa percepção histórico-social da língua inglesa, também é um meio de 

focalizar as questões de natureza sociopolítica, que devem ser consideradas no 

processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira.”   

 

R- “Sim, a língua falada por uma nação revela muito de sua história. Obviamente, 

chamar a atenção para esse aspecto cultural, abre um leque de informações que 
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facilitam a compreensão de valores éticos, políticos e culturais expressos pelo 

povo.” 

 

2 – Na sua atividade de ensino, você faz o que está descrito abaixo? Você 

concorda com as afirmações abaixo? Responda “SIM” ou “NÃO” justificando cada 

resposta. 

• Valoriza o conhecimento de outras culturas como forma 

de compreensão do mundo em que vive 

 

“Sim. Conhecendo outras culturas, conseguimos compreender a pluralidade em 

que vivemos, interagindo de forma ética e crítica, buscando interferir de maneira 

construtiva” 

 

• Reconhece que as línguas estrangeiras aumentam as 

possibilidades de compreensão dos valores e interesses de 

outras culturas. 

 

“Obviamente, pois a língua é a manifestação desses valores e interesses.” 

 

• Reconhece que as línguas estrangeiras possibilitam 

compreender-se melhor. 

 

“Na medida em que me percebo como elemento não só cultural, mas 

essencialmente um agente de mudanças, minha compreensão de mundo e de 

mim mesmo se amplia.” 

 

3 – Você conhece o volume de Línguas estrangeiras dos PCN? 

 

“Sim” 
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4 – Você usa o volume de Línguas Estrangeiras dos PCN? De que maneira? 

 

“Procuro estar atenta aos pressupostos dos PCN, mas devo me ater um pouco 

mais especialmente ao que se refere tanto à compreensão oral quanto à produção 

escrita em língua estrangeira” 

 

5 – O que este volume tem lhe oferecido de novo? O que você usa desse volume? 

 

“A novidade vem do fato da mudança de perspectiva e objetivos a alcançar no 

ensino de língua estrangeira, resgatando sua importância sócio-interacional.” 

 

6 – Como você percebe a relação entre língua e cultura? 

“É também através da língua que um povo se revela culturalmente, e faz, dessa 

forma, sua leitura de mundo.” 

 

7 – Qual o livro que você usa em sala de aula? Esse livro prega o pluralismo 

cultural como sugere o PCN de Língua Estrangeira? 

 

“O livro adotado é: ‘NEW ACE’ de Eduardo Amos e Elisabeth Prescher. Ed. 

Longman. 

Sim. Através de seus textos e imagens, diversificando sua temática que vai desde 

questões ecológicas, e até mesmo política.” 

 

8 – Fale um pouco sobre a realidade sócio-cultural de seus alunos. 

“São pessoas amparadas e orientadas por suas famílias de classe média, em sua 

maioria com formação acadêmica e estabilidade profissional. São filhos de pais 

preocupados que buscam na educação suporte para assegurar-lhes estabilidade.” 
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9 – Você concorda com os três exemplos abaixo? Você faz isso em sala de aula? 

Por quê? 

 

• Exemplo 1  

Meta: formular hipóteses sobre o conteúdo de textos, usando-se 

o conhecimento prévio, de mundo dos alunos. 

Fase: pré-leitura. 

Atividade: responder perguntas, participar de discussão sobre 

determinado assunto, que ser· posteriormente encontrado em 

um texto. 

 

“Sim. A previsão estimula a leitura e convida todos à discussão.” 

 

• Exemplo 2 

Meta: distinguir as idéias principais dos detalhes com base na 

organização textual. 

Fase: leitura. 

Atividade: identificar as idéias centrais em cada parágrafo de 

uma história de modo a produzir um resumo. 

 

Respondeu apenas o que está escrito no primeiro exemplo. 

 

• Exemplo 3 

Meta: desenvolver atitude crítica. 

Fase: pós-leitura. 

Atividade: identificar alguns sinais de preconceitos na maneira 

como pessoas ou lugares são tratados no texto. 

 

Respondeu apenas o que está escrito no primeiro exemplo. 
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10 – Você percebe alguma mudança em suas atitudes em sala de aula que possa 

ter sido influenciada pelo PCN? 

 

“Sim , muito de minha prática em sala de aula tem sofrido influência dos PCN. A 

urgência de inserção social na globalização exige de nós educadores, mudanças 

significativas no ensino-aprendizado da língua.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROFESSOR 4 
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1 –Você concorda com as afirmações abaixo?  Caso responda “SIM” ou “NÃO”, 

justifique sua resposta. 

 

 “Em relação ao tema Pluralidade Cultural, também é essencial que se traga para 

a sala de aula o fato de que, pelos processos de colonização, muitas línguas 

estrangeiras, tradicionalmente equacionadas com as línguas faladas pelos nativos 

dos países colonizadores (Inglaterra, Espanha, França etc.), são hoje usadas em 

várias partes do mundo como línguas oficiais e até mesmo como línguas 

maternas. Não faz sentido, por exemplo, considerar o espanhol somente como a 

língua da Espanha, como também considerar o inglês somente como a língua da 

Inglaterra ou dos Estados Unidos, ou o francês como a língua da França. 

É útil chamar a atenção para a complexidade cultural dessas línguas faladas como 

línguas oficiais ou línguas maternas em países tão distantes, geográfica e/ou 

culturalmente, como Nova Zelândia e Jamaica, no caso do inglês, ou Peru e 

Argentina, no caso do espanhol, ou Argélia e Congo, no caso do francês. 

 

No que se refere a uma língua hegemônica como o inglês – por ter uma grande 

penetração internacional, não só como língua oficial de países que foram antigas 

colônias da Grã-Bretanha, mas também como língua estrangeira, devido ao 

poderio econômico e político do Reino Unido nas primeiras décadas deste século 

e dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial até hoje – É essencial 

que se focalize a questão da pluralidade cultural representada pelos países que 

usam o inglês como língua oficial. Além, é claro, da motivação educacional 

implícita nessa percepção histórico-social da língua inglesa, também é um meio de 

focalizar as questões de natureza sociopolítica, que devem ser consideradas no 

processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira.”   

 

“As afirmações propostas em relação ao tema Pluralidade Cultural e o inglês como 

língua hegemônica, nos levam a uma reflexão sobre estrangeirismo e soberania, 
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temas que têm provocado discussões e preocupações, despertando atenção para 

uma política lingüística, a qual implica uma política de ações deliberadas para 

garantir situações oficiais do uso da língua, tais como a escolha de uma língua 

entre todas as outras, ou a escolha de uma única língua. A língua tem funções 

simbólicas, portanto é fator de identidade nacional, e não é somente um meio de 

comunicação, o que não impede de se participar dos valores globais, sem 

desvalorização dos locais. 

Em relação à hegemonia do inglês, é importante frisar que um percentual 

considerável do vocabulário da língua inglesa é de origem latina, e nem assim os 

países de língua inglesa sentem-se ameaçados em relação a sua soberania. O 

inglês tem uma posição no mundo na relação com os outros países; a soberania 

pode ser uma questão de auto-estima que deriva da situação de desemprego, da 

falta de perspectiva, etc.” 

 

2 – Na sua atividade de ensino, você faz o que está descrito abaixo? Você 

concorda com as afirmações abaixo? Responda “SIM” ou “NÃO” justificando cada 

resposta. 

 

• Valoriza o conhecimento de outras culturas como forma 

de compreensão do mundo em que vive 

 

“Sim, estabelecendo um intercâmbio cultural, através de outras formas de 

conhecimento.” 

 

• Reconhece que as línguas estrangeiras aumentam as 

possibilidades de compreensão dos valores e interesses de 

outras culturas. 

 

“Sim, estabelecendo um intercâmbio cultural, através de outras formas de 

conhecimento.” 
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• Reconhece que as línguas estrangeiras possibilitam 

compreender-se melhor. 

 

“Sim , através do conhecimento de outras línguas, proporciona-se o acesso ao 

conhecimento dos padrões de comportamento, crenças, instituições, 

manifestações artísticas, intelectuais, etc, típicos de uma sociedade.” 

 

3 – Você conhece o volume de Línguas estrangeiras dos PCN? 

 

“Sim, de forma parcial” 

 

4 – Você usa o volume de Línguas Estrangeiras dos PCN? De que maneira? 

 

“Sim, de maneira contextualizada e interdisciplinar” 

 

5 – O que este volume tem lhe oferecido de novo? O que você usa desse volume? 

 

“A proposta dos PCN na área em questão, não traz novidades em si, apenas 

oportuniza momentos de reflexão do ponto de vista da formação do indivíduo de 

maneira plena e globalizada.” 

 

6 – Como você percebe a relação entre língua e cultura? 

 

“Sendo a língua um conjunto de palavras e expressões usadas na fala e escrita 

por um povo, é através das manifestações culturais que ela se realiza dentro de 

uma perspectiva de interação.” 

 

7 – Qual o livro que você usa em sala de aula? Esse livro prega o pluralismo 

cultural como sugere o PCN de Língua Estrangeira? 
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“Não uso um livro específico. Procuro utilizar os que melhor se adeqüem às 

necessidades pedagógicas do fazer e aprender”. 

 

8 – Fale um pouco sobre a realidade sócio-cultural de seus alunos. 

 

“São alunos oriundos de realidades diversas, com níveis de conhecimento e 

aprendizagem também diferenciados. Muitos deles só iniciaram o estudo de língua 

inglesa a partir da sétima série, retardando assim, as habilidades lingüísticas nesta 

disciplina.” 

 

9 – Você concorda com os três exemplos abaixo? Você faz isso em sala de aula? 

Por quê? 

 

• Exemplo 1  

Meta: formular hipóteses sobre o conteúdo de textos, usando-se 

o conhecimento prévio, de mundo dos alunos. 

Fase: pré-leitura. 

Atividade: responder perguntas, participar de discussão sobre 

determinado assunto, que ser· posteriormente encontrado em 

um texto. 

 

“Sim, procuro trabalhar esse indicador de desempenho, uma vez que valorizo o 

conhecimento prévio do meu aluno, explorando o seu potencial.” 

 

• Exemplo 2 

Meta: distinguir as idéias principais dos detalhes com base na 

organização textual. 

Fase: leitura. 

Atividade: identificar as idéias centrais em cada parágrafo de 

uma história de modo a produzir um resumo. 
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“Sim, essa atividade acontece por meio de conversação e discussões dirigidas, 

resultando numa síntese do texto trabalhado.” 

 

• Exemplo 3 

Meta: desenvolver atitude crítica. 

Fase: pós-leitura. 

Atividade: identificar alguns sinais de preconceitos na maneira 

como pessoas ou lugares são tratados no texto. 

 

“Este item é extremamente relevante porque propicia ao aluno o desenvolvimento 

do seu senso crítico. À medida que o aluno tem a oportunidade de expressar o 

seu ponto de vista e interferir nessa realidade de forma transformadora, ele estará 

desenvolvendo sua competência e habilidade de um cidadão participativo e 

atuante no seu meio social.” 

 

10 – Você percebe alguma mudança em suas atitudes em sala de aula que possa 

ter sido influenciada pelo PCN? 

 

“Ao me apropriar das informações contidas nos PCN de língua estrangeira, 

constatei que elas me servem como apoio à reflexão e estímulo à prática 

pedagógica de maneira positiva e transformadora, porém com abertura a 

constantes tomadas de posições.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
PROFESSOR 5 
 

1 –Você concorda com as afirmações abaixo?  Caso responda “SIM” ou “NÃO”, 

justifique sua resposta. 



 162

 

 “Em relação ao tema Pluralidade Cultural, também é essencial que se traga para 

a sala de aula o fato de que, pelos processos de colonização, muitas línguas 

estrangeiras, tradicionalmente equacionadas com as línguas faladas pelos nativos 

dos países colonizadores (Inglaterra, Espanha, França etc.), são hoje usadas em 

várias partes do mundo como línguas oficiais e até mesmo como línguas 

maternas. Não faz sentido, por exemplo, considerar o espanhol somente como a 

língua da Espanha, como também considerar o inglês somente como a língua da 

Inglaterra ou dos Estados Unidos, ou o francês como a língua da França. 

É útil chamar a atenção para a complexidade cultural dessas línguas faladas como 

línguas oficiais ou línguas maternas em países tão distantes, geográfica e/ou 

culturalmente, como Nova Zelândia e Jamaica, no caso do inglês, ou Peru e 

Argentina, no caso do espanhol, ou Argélia e Congo, no caso do francês. 

 

No que se refere a uma língua hegemônica como o inglês – por ter uma grande 

penetração internacional, não só como língua oficial de países que foram antigas 

colônias da Grã-Bretanha, mas também como língua estrangeira, devido ao 

poderio econômico e político do Reino Unido nas primeiras décadas deste século 

e dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial até hoje – É essencial 

que se focalize a questão da pluralidade cultural representada pelos países que 

usam o inglês como língua oficial. Além, é claro, da motivação educacional 

implícita nessa percepção histórico-social da língua inglesa, também é um meio de 

focalizar as questões de natureza sociopolítica, que devem ser consideradas no 

processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira.”   

 

 

“Sim, é necessário que se aprenda uma língua estrangeira – no caso do inglês – 

para que seja possível ampliar o horizonte cultural e conseguir uma melhor 

posição socioeconômica. O profissional em educação deve dispor de métodos que 

estimulem e facilitem o aprendizado do idioma.” 
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2 – Na sua atividade de ensino, você faz o que está descrito abaixo? Você 

concorda com as afirmações abaixo? Responda “SIM” ou “NÃO” justificando cada 

resposta. 

 

• Valoriza o conhecimento de outras culturas como forma 

de compreensão do mundo em que vive 

 

“Sim, o conhecimento de outras culturas por parte do aluno, faz com que ele sinta 

a curiosidade de aprender e de partilhar o que aprendeu.” 

 

• Reconhece que as línguas estrangeiras aumentam as 

possibilidades de compreensão dos valores e interesses de 

outras culturas. 

 

“Sim, além disso facilitam o ingresso e a permanência no mercado de trabalho em 

qualquer parte do mundo, independentemente da carreira escolhida.” 

 

• Reconhece que as línguas estrangeiras possibilitam 

compreender-se melhor. 

 

“Sim. Aprendendo línguas estrangeiras é uma forma de conhecer-se e de 

expressar-se melhor.” 

 

3 – Você conhece o volume de Línguas estrangeiras dos PCN? 

 

“Sim” 

 

 

4 – Você usa o volume de Línguas Estrangeiras dos PCN? De que maneira? 
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“Sim, procuro escolher textos e atividades que tenham pontos em comum com a 

idade, o momento social vivido e outras áreas de interesse dos alunos.” 

 

5 – O que este volume tem lhe oferecido de novo? O que você usa desse volume? 

 

“As formas de trabalhar a modalidade falada e escrita da língua (música, textos, 

biografias, etc.).” 

 

6 – Como você percebe a relação entre língua e cultura? 

 

“A língua de um país ou de um povo, é a primeira forma de contato com a cultura 

(Do país ou do povo). Por isso, deve ser ensinada de maneira fácil e lúdica, sem 

fugir aos objetivos propostos pelos PCN.” 

 

7 – Qual o livro que você usa em sala de aula? Esse livro prega o pluralismo 

cultural como sugere o PCN de Língua Estrangeira? 

 

“O livro usado não aborda claramente temas apropriados para a faixa etária dos 

alunos. Tenho que buscar em atividades extras, alguns temas (textos) que pregam 

o pluralismo cultural nos níveis básico e intermediário.” 

 

8 – Fale um pouco sobre a realidade sócio-cultural de seus alunos. 

 

“Pertencem a duas realidades: Rede estadual e rede particular, ou seja, à classe 

de baixa renda (pobre), e classe média.” 

 

 

 

9 – Você concorda com os três exemplos abaixo? Você faz isso em sala de aula? 

Por quê? 
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• Exemplo 1  

Meta: formular hipóteses sobre o conteúdo de textos, usando-se 

o conhecimento prévio, de mundo dos alunos. 

Fase: pré-leitura. 

Atividade: responder perguntas, participar de discussão sobre 

determinado assunto, que ser· posteriormente encontrado em 

um texto. 

 

“Sim, a experiência prévia do aluno sobre qualquer assunto, ajuda-o a se 

interessar por outros conhecimentos.” 

 

• Exemplo 2 

Meta: distinguir as idéias principais dos detalhes com base na 

organização textual. 

Fase: leitura. 

Atividade: identificar as idéias centrais em cada parágrafo de 

uma história de modo a produzir um resumo. 

 

“Não. Apenas a leitura geral e o debate em duplas ou em grupo são suficientes, 

considerando o nível de conhecimento dos alunos.” 

 

• Exemplo 3 

Meta: desenvolver atitude crítica. 

Fase: pós-leitura. 

Atividade: identificar alguns sinais de preconceitos na maneira 

como pessoas ou lugares são tratados no texto. 

 

“Sim. A função social do aprendizado precisa cada vez mais ser colocada em 

prática, tanto no inglês, como nas demais disciplinas.” 
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10 – Você percebe alguma mudança em suas atitudes em sala de aula que possa 

ter sido influenciada pelo PCN? 

 

“Sim, percebo a importância de utilizar a língua estrangeira para ensinar, pois isso, 

de uma forma ou de outra, estimula a curiosidade do aluno sobre uma de suas 

principais dificuldades: o vocabulário. Além disso, incentiva-o também a falar e 

fazer críticas quando necessário.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSOR 6 
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1 –Você concorda com as afirmações abaixo?  Caso responda “SIM” ou “NÃO”, 

justifique sua resposta. 

 

 “Em relação ao tema Pluralidade Cultural, também é essencial que se traga para 

a sala de aula o fato de que, pelos processos de colonização, muitas línguas 

estrangeiras, tradicionalmente equacionadas com as línguas faladas pelos nativos 

dos países colonizadores (Inglaterra, Espanha, França etc.), são hoje usadas em 

várias partes do mundo como línguas oficiais e até mesmo como línguas 

maternas. Não faz sentido, por exemplo, considerar o espanhol somente como a 

língua da Espanha, como também considerar o inglês somente como a língua da 

Inglaterra ou dos Estados Unidos, ou o francês como a língua da França. 

É útil chamar a atenção para a complexidade cultural dessas línguas faladas como 

línguas oficiais ou línguas maternas em países tão distantes, geográfica e/ou 

culturalmente, como Nova Zelândia e Jamaica, no caso do inglês, ou Peru e 

Argentina, no caso do espanhol, ou Argélia e Congo, no caso do francês. 

 

R. Sim. Como educadores devemos sempre mostrar aos nossos alunos essa 

Pluralidade Cultural, não só em termos de línguas, mas de cultura em si. A troca 

de conhecimentos lingüísticos e culturais,deixam os mesmos conscientes da 

grande importância de seu idioma, e também de valores culturais que devem ser 

preservados por todos, tanto da parte histórica quanto geográfica. 

 

No que se refere a uma língua hegemônica como o inglês – por ter uma grande 

penetração internacional, não só como língua oficial de países que foram antigas 

colônias da Grã-Bretanha, mas também como língua estrangeira, devido ao 

poderio econômico e político do Reino Unido nas primeiras décadas deste século 

e dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial até hoje – É essencial 

que se focalize a questão da pluralidade cultural representada pelos países que 

usam o inglês como língua oficial. Além, é claro, da motivação educacional 

implícita nessa percepção histórico-social da língua inglesa, também é um meio de 
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focalizar as questões de natureza sociopolítica, que devem ser consideradas no 

processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira.” 

 

R. Sim. No caso de alunos da rede pública, eles estão sempre questionando o por 

quê de constar à língua inglesa no currículo escolar e não outro idioma; como por 

exemplo: o espanhol. Devido a isto, é necessário explanar a percepção do 

histórico-social, e mostrar a importância deste em relação ao mundo e não só ao 

ambiente escolar. E hoje em dia, nos trabalhos, projetos, feira de ciências nos 

quais os alunos já fazem uma interdisciplinaridade entre matérias, há também a 

relação ao conhecimento do idioma e do país de origem do mesmo. 

 

2 – Na sua atividade de ensino,você faz o que está descrito abaixo? Você 

concorda com as afirmações abaixo? Responda “SIM” ou “NÃO” justificando cada 

resposta. 

• Valoriza o conhecimento de outras culturas como forma 

de compreensão do mundo em que vive. 

 

R. Sim. A valorização das mesmas é de grande importância para o conhecimento 

do seu próprio ser, não só em relação ao ambiente de origem, como o do outro. 

Facilitando assim, à descoberta das interações existentes entre as culturas de um 

modo geral. 

 

• Reconhece que as línguas estrangeiras aumentam as 

possibilidades de compreensão dos valores e interesses de 

outras culturas. 

 

R. Sim. A partir do momento em que dominamos outro idioma, passamos a ter 

sede de conhecimento sobre o mesmo e seu local de origem e cultura, tanto em 

termos histórico-social quanto em conhecimento lingüístico.  
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• Reconhece que as línguas estrangeiras possibilitam 

compreender-se melhor. 

 

R. Sim.  Respeitar é interagir, é conhecer, construir. Quando  passamos a conviver 

em sociedade, ou seja, em  grupos que buscam a torça de conhecimentos 

lingüísticos  de determinado idioma, passamos da singularidade do ser para a 

pluralidade, o compartilhar e a interação da existência de cada um, buscando um 

aprendizado em comum. 

 

3 – Você conhece o volume de Línguas estrangeiras dos PCN? 

 

R. Sim. Temos usado o mesmo para a elaboração do plano de curso anual da 

matéria de língua inglesa. E também feito algumas adaptações para a realidade 

dos alunos, assim como, não usando algumas atividades propostas. Isso  devido à 

carência de xerox, papel, etc. , para a confecção dos materiais. 

 

4 – Você usa o volume de Línguas Estrangeiras dos PCN? De que maneira? 

 

R. Como guia prático na confecção de materiais, e de alguns exercícios que 

podem ser elaborados e aplicados em sala com os alunos. 

 

5 – O que este volume tem lhe oferecido de novo? O que você usa desse volume? 

 

R. O mesmo facilita na elaboração dos materiais, pois contém jogos, diálogos, 

exercícios, sendo estes de fácil manuseio, apenas necessitando de uma cópia e 

de papel para a elaboração dos mesmos. E são relativamente fáceis para os 

alunos, embora que para outros nem tanto. Isto, devido a um certo desinteresse 

pelo idioma por parte de alguns. 
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6 – Como você percebe a relação entre língua e cultura? 

 

R. O ser humano está relacionado ao meio em que vive e a cultura vivenciada no 

mesmo. E em cada ambiente há a presença da linguagem e determinados 

aspectos originados deste, ou seja, aspectos sócio-lingüísticos. E tem que haver o 

conhecimento de si próprio e do outro, assim como, o respeito mútuo das suas 

diferenças existentes. 

 

7 – Qual o livro que você usa em sala de aula? Esse livro prega o pluralismo 

cultural como sugere o PCN de Língua Estrangeira? 

 

R. Não uso um livro em específico. Busco em várias fontes algo que se adapte 

para complementar o que foi selecionado do PCN pelos professores da matéria  

para o plano de curso anual e os conteúdos abordados em sala. Como trabalho 

mais com grupos de 3º ano, seleciono textos que sejam interligados ao conteúdo 

estrutural estudado. 

 

8 – Fale um pouco sobre a realidade sócio-cultural de seus alunos. 

 

R. Grande  parte de meus alunos são de classe pobre, e muitas vezes, alguns 

deles deixam de ir a escola por falta de vale transporte ou de dinheiro para 

passagem. Eles são em boa parte ativos na aula e ajudam ao professor a construir 

junto com eles o que está sendo abordado em sala 

 

9 – Você concorda com os três exemplos abaixo? Você faz isso em sala de aula? 

Por quê? 

 

• Exemplo 1  

Meta: formular hipóteses sobre o conteúdo de textos, usando-se 

o conhecimento prévio, de mundo dos alunos. 

Fase: pré-leitura. 
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Atividade: responder perguntas, participar de discussão sobre 

determinado assunto, que será· posteriormente encontrado em 

um texto. 

 

R. Sim concordo. E um exemplo claro que posso citar foi: íamos ler um texto sobre 

superstição, daí antes de trabalhar o mesmo, fizemos uma série de exemplos 

sobre os tipos de superstição que temos e falar sobre as mesmas. Ao deparar 

com o texto os alunos praticamente já haviam abordado sobre alguns itens 

contidos no mesmo. Facilitando assim uma melhor compreensão, sem 

necessariamente ter que traduzir. 

 

• Exemplo 2 

Meta: distinguir as idéias principais dos detalhes com base na 

organização textual. 

Fase: leitura. 

Atividade: identificar as idéias centrais em cada parágrafo de 

uma história de modo a produzir um resumo. 

 

R. A grande maioria dos alunos conseguem atingir esse grau de compreensão, 

pois gostam do idioma, e isso ajuda. Porém, alguns alunos têm dificuldade e é 

necessário repetir o processo de compreender as idéias centrais mais de uma vez. 

Para assim alcançarem o objetivo desejado.   

 

• Exemplo 3 

Meta: desenvolver atitude crítica. 

Fase: pós-leitura. 

Atividade: identificar alguns sinais de preconceitos na maneira 

como pessoas ou lugares são tratados no texto. 

 

R. Dependendo do texto, isso é feito, algumas vezes os alunos negam-se a fazer, 

preferem ficar em grupos e fazer algum resumo do que entenderam. Mas, partir 
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pro grande grupo já ficam um pouco intimidados, mas com paciência eles vão 

participando.  

 

10 – Você percebe alguma mudança em suas atitudes em sala de aula que possa 

ter sido influenciada pelo PCN? 

 

R. Buscar adaptar algumas coisas que contenham no mesmo e trazer pra 

realidade dos alunos, assim como, o nível de inglês dos mesmos que é um pouco 

abaixo das atividades propostas no PCN . Então, é necessário buscar alternativas  

que sejam cabíveis e não fujam do que é proposto fazer trabalhar com os 

mesmos. 
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