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O INGLÊS E SEU ENSINO NA ESCOLA PÚBLICA:  

OS SENTIDOS ATRIBUÍDOS PELOS PROFESSORES 

 

 

RESUMO 

 

O inglês é a língua adicional mais ensinada mundialmente e tornou-se recentemente 

obrigatória no currículo dos sistemas escolares brasileiros (BRASIL, 2016). A literatura 

específica sobre o ensino desse idioma na escola regular aponta que ele tem apresentado 

problemas e que o nível de proficiência dos brasileiros é um dos mais baixos do mundo 

(ALMEIDA FILHO, 2003; LEFFA, 2016). As orientações curriculares nacionais têm 

enfatizado o ensino de línguas adicionais para a formação cidadã, o que não descarta o ensino 

de conteúdos específicos da disciplina e seus elementos linguísticos. Saber como os 

professores categorizam os conteúdos que ensinam é uma questão relevante para a formação 

docente. As pesquisas têm destacado os saberes mobilizados pelos professores no exercício 

de sua profissão, mas poucas são as que se dedicam especificamente aos conteúdos 

ensinados (SHULMAN, 2004). Na presente pesquisa, buscou-se compreender o que é o 

inglês ensinado no Ensino Fundamental II de escolas públicas, e que sentidos os docentes 

atribuem ao ensino da disciplina. Para tanto, ela foi fundamentada na teoria da Relação com 

o Saber (CHARLOT, 2000; 2005), a qual busca compreender como o sujeito atribui sentido 

à sua experiência em sua relação com o mundo, consigo mesmo e com o outro. Os conceitos 

de conhecimento didático de conteúdo (SHULMAN, 2004) e disciplina escolar (CHERVEL, 

1990) também formaram o embasamento teórico deste estudo. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, alinhada metodologicamente à sociologia compreensiva de Max Weber. Os 

participantes foram 35 professores de inglês dos anos finais do Ensino Fundamental, de 

escolas públicas de Sergipe. Como instrumentos de geração de dados foram utilizados: os 

Balanços do Ensino de Inglês, adaptados dos Balanços do Saber (CHARLOT, 2000); 

entrevistas semiestruturadas e observação não participante de aulas. Verificou-se que o 

inglês como objeto de ensino se configura por seus elementos linguísticos, seguindo a lógica 

da “reflexão sobre o que é a língua” em seus aspectos formais. O inglês ensinado é 

caracterizado pelos docentes como básico ou rudimentar, pois são realizadas simplificações 

dos conteúdos, atribuídas à insuficiência de tempo e de recursos, bem como por alegados 

desinteresse e carência de embasamento dos alunos. Os sentidos conferidos pelos 

professores ao ensino de inglês moldam os conteúdos ensinados e se estabelecem em função 

da sua relação com as condições efetivas de trabalho, da compreensão a respeito do seu papel 

como docente e de suas representações sobre os alunos de escola pública, portanto, de sua 

relação com o mundo, consigo mesmo e com o outro. 

 

Palavras-chave: Inglês. Relação com o Saber. Sentido. Professores de Inglês. Escola 

Pública. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENGLISH AND ITS TEACHING IN THE PUBLIC SCHOOL: 

THE SENSES GIVEN BY THE TEACHERS 

 

 

ABSTRACT 

 

The English language is the most widely taught additional language in the world and it has 

become a mandatory subject in Brazilian schools recently (BRAZIL, 2016). English teaching 

literature reports that there are problems with its teaching and that the Brazilian proficiency 

level in this language is one of the lowest in the world. (ALMEIDA FILHO, 2003; LEFFA, 

2016). The national curriculum orientations have emphasized the teaching of a foreign 

language for the development of citizenship, but this does not mean to discard the teaching 

of specific contents and its linguistic elements. Knowing how teachers have the command 

of the contents and how they categorize them is a relevant issue for teacher development. 

Researches on teacher knowledge have focused on the knowledge that teachers mobilize in 

their profession and few are the studies that emphasize the knowledge about the content they 

teach (SHULMAN, 2004). This research had the purpose of understanding, in the 

perspective of the teachers, what is the English taught at elementary public schools and what 

are the senses the teachers assign to its teaching. In order to do so, it was grounded on 

Relation to Knowledge theory (CHARLOT, 2000; 2005). This theory aims at understanding 

how the subject assigns sense to his own experience in his relation with the world, with 

himself and with others. The concepts of Pedagogical Content Knowledge (SHULMAN, 

2004) and school subject (CHERVEL, 1990) also formed its theoretical framework. It is a 

qualitative research aligned with the Comprehensive Sociology of Max Weber. The 

participants were 35 elementary school English teachers from public schools in the state of 

Sergipe. The data collection instruments were English teaching balances, adapted from the 

“Bilan de Savoir” (CHARLOT 2000); semistructured interviews and class observations. It 

was observed that English as teaching object is shaped by the linguistic elements, following 

the logic of the “reflection about the language” in its formal aspects. English language taught 

is characterized by the teacher as being basic or rough, since content simplification is carried 

out. This is attributed to the insufficiency of time and resource, as well as to the lack of 

interest and poor background by the pupils. The senses teachers assign to English teaching 

shape the contents they teach and are established according to their relation with the the work 

conditions; by the understanding about their role as teachers and by the representations they 

have about the public school pupils, therefore, by their relation with the world, with 

themselves and with others.  

 

Keywords: English Language. Relation to Knowledge. Sense. English Teachers. Public 

Schools. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

L'ANGLAIS ET SON ENSEIGNEMENT À L'ÉCOLE PUBLIQUE: 

SENS DES ENSEIGNANTS 

 

 

RÉSUMÉ 

 

L'anglais est la langue additionnelle la plus largement enseignée et est récemment devenu 

obligatoire dans les programmes des systèmes scolaires brésiliens (BRASIL, 2016). La 

littérature spécifique sur l’enseignement de cette langue à l’école ordinaire indique qu’il pose 

des problèmes et que le niveau de compétence des Brésiliens est l’un des plus bas au monde 

(ALMEIDA FILHO, 2003; LEFFA, 2016). Les lignes directrices du programme national 

mettent l'accent sur l'enseignement de langues additionnelles pour la formation du citoyen, 

ce qui n'exclut pas l'enseignement de contenus spécifiques de la matière et de ses éléments 

linguistiques. Savoir comment les enseignants catégorisent les contenus qu'ils enseignent est 

une question pertinente pour la formation des enseignants. Les recherches ont mis en 

évidence les connaissances mobilisées par les enseignants dans l'exercice de leur profession, 

mais peu sont consacrées spécifiquement aux contenus enseignés (SHULMAN, 2004). Dans 

la présente recherche, nous cherchons à comprendre ce qu'est l'anglais enseigné dans 

l'Enseignement Fondamental  II (en France, le collège) des écoles publiques et quels sens les 

enseignants attribuent à leur enseignement. À cette fin, la recherche s’appuye sur la théorie 

du rapport au savoir (CHARLOT, 2000; 2005), qui cherche à comprendre comment le sujet 

attribue un sens à son expérience dans ses rapports au monde, à lui-même et à l’autre. Les 

concepts de connaissance du contenu didactique (SHULMAN, 2004) et de discipline 

scolaire (CHERVEL, 1990) ont également constitué la base théorique de cette étude. Il s'agit 

d'une recherche qualitative méthodologiquement alignée sur la sociologie compréhensive de 

Max Weber, avec la participation de 35 professeurs d’anglais de collèges publics de Sergipe. 

Comme instruments de recueil de données ont été utilisés: des bilans d'enseignement de 

l'anglais, adaptés du bilan de Savoir (CHARLOT, 2000), des entretiens semi-structurés et 

l'observation (non-participante) de classes. La recherche montre que l'anglais en tant 

qu'élément de l'enseignement est façonné par ses éléments linguistiques, suivant une logique 

de "réflexion sur ce qu'est la langue" dans ses aspects formels. L'anglais enseigné est 

caractérisé par les enseignants comme basique ou rudimentaire, car sont réalisées des 

simplifications de contenu, attribuées à l'insuffisance de temps et de ressources, ainsi que, 

selon les enseignants, au manque d'intérêt et au manque de formation des étudiants. Les sens 

conférés par les enseignants à l’enseignement de l’anglais façonnent les contenus enseignés 

et s’établissent en fonction de leur relation avec les conditions de travail effectives, de la 

compréhension de leur rôle d’enseignant et de leurs représentations des élèves des écoles 

publiques et, donc, de leur rapport au monde, à eux-mêmes et aux autres.   

 

Mots-clés: Anglais. Rapport au savoir. Sens. Professeurs d’anglais. Collèges Publics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O interesse em pesquisar o inglês como objeto de ensino na escola regular surgiu a partir 

de algumas respostas fornecidas pelos participantes de minha pesquisa de Mestrado. A referida 

pesquisa visava a compreender quais sentidos os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental 

atribuíam à aprendizagem desse idioma. Embora aquela investigação apresentasse outro foco, 

alguns depoimentos exprimiam as impressões e expectativas dos estudantes sobre as aulas de 

inglês. Havia depoimentos sobre a monotonia das aulas; a repetição exaustiva de conteúdos 

gramaticais desarticulados do uso do idioma e a predominância do ensino de verbos. Alguns 

dos alunos afirmaram que o inglês ensinado na escola era muito “básico” ou “fraco” e servia 

apenas para cumprir a grade curricular. Eles também ofereceram sugestões, dentre elas a de que 

os professores deveriam falar mais o inglês na sala de aula e exigir que os alunos também 

falassem (BERNARDO, 2010, p. 118). Esses depoimentos trouxeram à tona alguns indícios 

não só sobre as representações de uma prática docente desejada pelos alunos, mas também sobre 

as de uma língua a ser aprendida. Porém, esses aspectos não foram aprofundados na época por 

não comporem o objetivo principal daquela pesquisa.  

Esta tese buscou seguir os indícios apontados pelos alunos, mas, desta feita, 

considerando a perspectiva dos professores: o que esses pensam sobre o que ensinam na 

disciplina de língua inglesa? Esse direcionamento também se deveu a algumas leituras 

realizadas acerca da formação docente. Cito como exemplo uma entrevista concedida por 

Antonio Nóvoa, em 2014, à Revista Escola Pública, na qual o autor faz uso de uma intrigante 

metáfora para explicar um modelo de indução profissional, ressaltando a importância dos anos 

iniciais de exercício profissional: 

 

Quase tudo o que o professor vai ser se define aí. Sabemos desse 

conhecimento da pesquisa, e o que fazemos com esse conhecimento? Nada. 

Fazemos de conta que não sabemos disso [...]. Muitas vezes esse jovem 

professor é o que fica com as piores turmas e nas piores localidades, 

totalmente desprotegido. [...] É o mesmo que enviar um jovem recém-formado 

da faculdade de Medicina para o meio de uma operação ao cérebro totalmente 

sozinho; é óbvio que ele iria matar o doente. (NÓVOA, 2014, p. 8). 
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Quer seja nos anos iniciais ou não de sua carreira, muitas vezes, o professor se depara 

com problemas em sala de aula para os quais lhe é exigida uma rápida solução, e talvez ele não 

se sinta preparado para tanto. 

As afirmações de Nóvoa fizeram-me refletir sobre a grande responsabilidade do docente 

enquanto formador de novas gerações, mais especificamente, sobre os desafios enfrentados pelo 

professor de inglês, que, muitas vezes, encontra-se sozinho, como o único docente dessa 

disciplina na escola. Isso me fez recordar a minha própria experiência ao iniciar no ensino de 

língua inglesa na escola pública no ano de 2002. Naquela ocasião, os semestres do estágio 

curricular supervisionado, cumpridos na graduação em Letras Português/Inglês, não me 

pareceram suficientes para minimizar os impactos da nova realidade. Parecia haver um 

descompasso entre os saberes adquiridos ao longo da minha formação e o que se demandava 

de mim nesse novo desafio.  

Maurice Tardif (2002, p. 82), em suas pesquisas sobre os saberes docentes, faz 

referência a esse descompasso. Ele afirma que alguns autores o denominam de “choque com a 

realidade”, “choque de transição”, ou “choque cultural”. Tais expressões, segundo o referido 

autor, são “noções que remetem ao confronto inicial com a dura e complexa realidade do 

exercício da profissão, à desilusão e ao desencanto dos primeiros tempos de profissão”.  

Além desse choque inicial, também me sentia isolada quando iniciei meu exercício 

profissional, pois, em razão da carga horária de apenas duas aulas semanais, eu era a única 

professora dessa disciplina na escola. Nesse isolamento, é provável que não se tenha com quem 

compartilhar os desafios da docência e trocar experiências, e isso torna essa fase do exercício 

profissional ainda mais difícil. Nóvoa (2014) considera o início da carreira docente um período 

crucial em que muitos recém-formados desistem de ser professores. No contexto brasileiro, a 

partir de 2007, a criação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid)1 

possibilitou maiores oportunidades de compartilhamento de vivências. 

                                                           
1 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) foi criado pelo Ministério da Educação em 

2007. Conforme exposto no portal desse ministério, esse programa “oferece bolsas de iniciação à docência aos 

alunos de cursos presenciais que se dediquem ao estágio nas escolas públicas e que, quando graduados, se 

comprometam com o exercício do magistério na rede pública”. Seu objetivo é “antecipar o vínculo entre entre os 

futuros mestres e as salas de aula da rede pública”, fazendo uma “articulação entre a educação superior (por meio 

das licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais”. Fonte: portal.mec.gov.br/pibid. Acesso em 30 

set. 2018. 
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As pistas apontadas pela pesquisa que realizei durante o Mestrado também me fizeram 

refletir sobre o que se espera da disciplina língua inglesa e o que o professor pensa a esse 

respeito, especialmente porque o ensino de línguas adicionais apresenta especificidades em 

seu conteúdo.  

Nesta tese, opto pelo termo “língua adicional” ao invés de “língua estrangeira”. Esse 

último termo aparece apenas quando em menção ao texto original de leis, diretrizes oficiais, ou 

em citação de autores que o utilizam. Nos demais casos, o termo utilizado é “língua adicional”, 

porque “pensar no inglês como língua estrangeira (ILE) pode remeter a relações 

(neo)coloniais”, nas quais o diferente é visto como superior, colocando os aprendizes em uma 

posição de subalternidade em relação aos chamados falantes nativos (JORDÃO, 2014, p. 27). 

Isso é relevante, pois atualmente o conceito de falante nativo tem sido questionado em vista da 

disseminação da língua inglesa no mundo contemporâneo e o desenvolvimento das tecnologias 

digitais da informação e comunicação. Nesse sentido, a expressão “língua adicional” oferece-

nos uma noção de outra língua acrescida ao repertório dos falantes/usuários de línguas maternas 

diferentes, de modo que esses podem também já fazer usos de outras línguas, não importando 

se irão utilizar o inglês com estrangeiros ou não, ou se essa utilização é dentro ou fora do seu 

país de origem. 

Quanto às especificidades das línguas adicionais, elas podem envolver o 

desenvolvimento de “atividades linguageiras (competência e produção oral e escrita) e 

competências linguísticas (gramática, léxico e fonologia)” (CHAPLIER, 2017, p. 7)2, que estão 

inscritas em uma cultura atualmente perpassada pelos efeitos da globalização. Essas 

competências e atividades fazem, portanto, o inglês diferir das disciplinas que possuem como 

conteúdo um conhecimento de ordem cognitiva com objeto de discurso mais específico e 

delimitado; nos dizeres de Bernard Charlot (2000, p. 66) um “objeto-saber”. Além dessa 

peculiaridade, as diretrizes curriculares oficiais objetivam um ensino de línguas que privilegie 

a função educacional e a formação cidadã do educando. 

No que tange aos conteúdos das disciplinas, Lee S. Shulman (2004, p. 201) considera 

como uma das questões mais importantes para a formação de professores a compreensão sobre 

                                                           
2 “[...] activités langagières (compétence et production de l’oral et de l’écrit) et des compétences linguistiques 

(grammaire, lexique et phonologie) [...]”, cf. Claire Chaplier (2017), que desenvolveu um estudo acerca do inglês 

da ciência como objeto didático em cursos de nível superior na França. A tradução de textos apresentados em 

outras línguas e citados nesta tese é de minha responsabilidade. 
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como esses dominam e categorizam os conteúdos a serem ensinados. Esse autor ressente-se da 

escassez de pesquisas que abordem esse tema, denominando-o como o missing paradigm, ou 

paradigma perdido. Monteiro (2002) revela que alguns avanços já foram alcançados nesse 

âmbito, no entanto, há ainda poucos trabalhos que enfocam os conteúdos das áreas específicas 

do conhecimento. Nesse sentido, esta tese, voltada para o conhecimento específico do inglês 

como objeto de ensino escolar, visa a contribuir com esses estudos.  

Nas últimas décadas, em virtude dos avanços tecnológicos, têm ocorrido transformações 

na sociedade, que envolvem também mudanças epistemológicas, inclusive no que diz respeito 

às concepções de linguagem e discurso; o que demanda uma educação que possa atender às 

necessidades e expectativas dessa nova sociedade (MONTE MÓR, 2011). Para que se possa 

“acessar, interpretar, criticar e participar das novas configurações sociais e culturais” são 

necessários diferentes tipos de letramentos (KELLNER apud SOUSA, 2017, p. 234).  

Essas questões perpassam também o ensino de inglês, por isso, esta tese buscou 

investigar o que é o inglês ensinado no Ensino Fundamental II de escolas públicas. O termo 

conteúdo foi entendido em sentido amplo, considerando, além dos aspectos linguísticos e da 

produção oral e escrita, outros elementos que os professores julgaram necessários incluir no 

escopo dessa disciplina, inclusive os aspectos culturais e de formação geral do indivíduo 

(KRAMSCH, 2006), pois não se pode desconsiderar sua natureza peculiar, bem como sua 

função educacional e cultural no currículo escolar, conforme delineado pelas orientações 

curriculares nacionais. No entanto, buscou-se lançar um olhar atento sobre o que poderia 

caracterizar, na ótica do professor, o que havia de específico do inglês no ensino da disciplina, 

tendo em vista que outros componentes curriculares também desempenham a função 

educacional de formação geral do estudante. 

No tocante aos conteúdos, Souza (2014) ressalta sua importância no ensino de inglês 

que os professores realizam, e acrescenta que a formação de professores não pode se isentar 

dos resultados desse ensino. Charlot (2005, p. 31) afirma que “há uma enorme dificuldade em 

se identificar conteúdos intelectuais na escola”, isso porque essa instituição vem se 

caracterizando mais como um local onde se aprendem comportamentos relacionais, como 

escutar o professor (ou não) e passar de ano, por exemplo. As pesquisas desse autor têm 

demonstrado que muitos jovens percebem a escola mais como um espaço de interação social e 

menos como um lugar de aprendizagem de saberes. Ele ressalta, no entanto, que não há saber 
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sem uma relação com o saber e sem um sujeito que estabelece essa relação. Além disso, a 

relação de um sujeito com o saber apresenta três dimensões: a epistêmica, a identitária e a social 

(CHARLOT, 2000). Nesse sentido, ao se buscar compreender o que é esse objeto de ensino 

chamado inglês, foram consideradas essas três dimensões da relação do professor com o saber 

que ele ensina. 

A carga horária que tem sido destinada à disciplina de inglês, os recursos e as condições 

materiais objetivas têm imposto muitos desafios aos professores na realização do seu ensino, é 

o que atesta a literatura específica da área. Portanto, não se espera que um estudante, ao concluir 

a educação básica, torne-se um exímio falante do inglês, da mesma forma que os anos 

dispensados aos estudos de Matemática e História não o tornará um grande matemático ou 

historiador (MOITA LOPES, 1996), pois esse não é o objetivo do ensino da língua inglesa na 

escola regular, conforme atestam as diretrizes curriculares nacionais (BRASIL, 1998; 2006). 

No entanto, um conhecimento que possibilitasse a autonomia para o estudante avançar e 

aprofundar-se, posteriormente, nos estudos dessa língua, se assim o desejar, deveria ser 

proporcionado pela escola.3 A esse respeito, Miccoli (2016, p. 17) defende que, apesar de a 

carga horária dedicada a essa disciplina ser muito reduzida, “esse pouco é suficiente para [se] 

ter direito a mais do que, simplesmente, a eterna revisão do verbo to be”. 

A aprendizagem de línguas adicionais, doravante LA, faz parte da educação linguística 

a que todos têm direito, conforme os Artigos 23 e 26 da Declaração Universal dos Direitos 

Linguísticos. Portanto, se a escola pública e gratuita não possibilitar seu ensino com qualidade 

– o que envolve aspectos educacionais e linguísticos –, ficam em desvantagem aqueles que não 

têm acesso a alternativas para promover essa aprendizagem. Concordo com Finardi (2016) 

quando declara que a não garantia de um ensino de inglês de qualidade na escola produz uma 

lacuna social entre os que podem arcar com os chamados cursos livres – ou particulares – e 

aqueles que não podem. Especialmente porque a língua adicional na atual sociedade de 

consumo é geralmente vista como uma commodity, ou um produto que vem beneficiar aqueles 

que detêm os meios para adquiri-lo. 

O inglês é a LA mais ensinada nos países não anglófonos. Ele está presente nos 

currículos dos sistemas educativos, sendo parte integrante dos saberes fundamentais 

                                                           
3 Um detalhamento do que pode estar envolvido nesse conhecimento básico da língua inglesa será apresentado na 

seção 3 desta tese. 
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considerados como necessários à formação do cidadão para a vida contemporânea 

(PILHION, 2008; ALMEIDA FILHO, 2003; LEFFA 2009). Ele desempenha o papel de 

idioma da globalização, da comunicação internacional, das tecnologias digitais, e da 

comunicação científica.  

No Brasil, a LA, enquanto componente curricular, tem percorrido uma trajetória 

oscilante entre a oficialização e desoficialização do seu ensino ao longo da história da legislação 

educacional. Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB 9.394/96, esse ensino passou 

de um status de recomendação para o de obrigatoriedade, conforme estabeleceu o Artigo 26, 

parágrafo 5º: “Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da 

quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a 

cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição” (BRASIL, 1996). Esse 

documento destacou a possibilidade de escolha de uma língua estrangeira – doravante LE–, no 

entanto, o inglês é que tem figurado, ao longo dos anos, no topo da lista das línguas mais 

ofertadas pelos sistemas de ensino.  

Mais recentemente, a Medida Provisória Nº 746, de 22 de setembro de 2016, que 

altera a Lei 9.394/96, referiu-se especificamente à língua inglesa como a LE a ser ensinada 

a partir do 6º ano do Ensino Fundamental. No que diz respeito ao Ensino Médio, ela 

determina a inclusão obrigatória da língua inglesa nos currículos, reservando às demais LEs 

o caráter opcional. Portanto, a língua estrangeira/adicional mais ensinada nos sistemas 

escolares brasileiros é o inglês.  

As pesquisas e a literatura específica têm revelado resultados pouco satisfatórios no 

ensino e aprendizagem de inglês do ponto de vista linguístico, pelo menos. Realizei um 

levantamento dos microdados disponibilizados na home page do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP) sobre o desempenho em inglês dos candidatos 

submetidos ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) no período de 2010 a 2014, 

considerando a quantidade de acertos das cinco questões do idioma constantes da referida 

prova. Os dados revelaram que, em nível nacional, a maioria dos candidatos acertou, em 

média, duas questões no período supracitado. Em Sergipe, locus da presente pesquisa, esse 

número cai para apenas um acerto. Em 2014, nesse mesmo estado, cerca de 20% dos 

candidatos erraram todas as questões.  
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No tocante à avaliação realizada através do ENEM, cabe destacar que essa prova exige 

do participante a habilidade da leitura e compreensão de textos e aspectos gramaticais da língua, 

destoando do objetivo principal preconizado pelas orientações curriculares oficiais para o 

ensino de línguas, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Fundamental e 

as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM). Segundo esses documentos, o 

objetivo do ensino de uma LE na escola é educacional, o que inclui a consideração não só dos 

aspectos linguísticos, como também culturais e de formação para a cidadania. No entanto, sua 

avaliação no ENEM parece dar primazia aos aspectos linguísticos. 

Ainda sobre o desempenho dos brasileiros no inglês, segundo Leffa (2016), estudos 

desenvolvidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo British Council 

apontam o nível de fluência como um dos mais baixos do mundo. Baseando-se nesses estudos, 

esse autor afirma, que menos de 1% dos brasileiros, com idade entre 18 e 50 anos, que 

estudaram inglês na escola, conseguem utilizá-lo fluentemente.  

Cabe ressaltar que é preciso haver questionamentos quanto a se é realmente papel da 

escola regular tornar o aluno fluente nesse idioma, tendo em vista o contexto socioeconômico 

brasileiro e suas implicações para a educação como um todo, bem como a própria função social 

da LA defendida nas orientações curriculares. No entanto, tais índices estatísticos chamam a 

atenção para a necessidade de uma reflexão sobre o que é o inglês ensinado na escola pública, 

para o que ocorre no cotidiano das salas de aula e que sentidos os professores atribuem a esse 

ensino, especialmente diante de tantos desafios. 

A literatura que trata do ensino/aprendizagem de inglês no Brasil corrobora o panorama 

supramencionado. Almeida Filho (2003, p. 29, 31) declara que “o ensino regular de línguas nas 

escolas regulares produz resultados menores do que as expectativas do público e muito menores 

do que os especialistas cogitam”. Esse mesmo autor chega a afirmar que o ensino de línguas no 

Brasil apresenta um “quadro desbotado”.  

A situação não tem sido muito diferente nas escolas particulares (MICCOLI, 2016). 

Mas, considerando-se que grande parte da população menos favorecida frequenta a escola 

pública e que sua renda familiar não lhe permite arcar com as medidas compensatórias, 

como estudar em cursos livres de idiomas, por exemplo, o foco da presente pesquisa volta-

se para o inglês na escola pública e no Ensino Fundamental II, nível em que se constitui a 

base desse ensino.  
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Os documentos oficiais também admitem a existência de problemas no ensino de LA na 

escola. Os PCN declaram que as condições na sala de aula da maioria das escolas brasileiras 

são desfavoráveis para o sucesso desse ensino. Citam como exemplo desses entraves a carga 

horária reduzida destinada à disciplina, classes superlotadas, pouco domínio das habilidades 

orais por parte dos professores, dentre outros fatores (BRASIL, 1998, p. 21). Por isso, esse 

documento declara que a função social da LE é principalmente o uso que se faz dessa língua 

via leitura (BRASIL, 1998, p. 15), mas, ao considerarmos os resultados do ENEM, parece que 

nem mesmo a habilidade de leitura tem logrado êxito.  

As OCEM chamam a atenção para a existência de um “conflito” de objetivos quanto às 

expectativas em relação ao ensino de LE, destacando que, na escola, esses objetivos são 

diferentes daqueles dos cursos de idiomas. Esse documento ressalta que, enquanto na escola 

esses objetivos são educacionais, nos cursos particulares eles são instrumentais ou linguísticos. 

A sociedade, quer seja por conflito de objetivos e expectativas ou não, tem demandado um 

ensino de inglês para além da função educacional, pois algumas famílias – aquelas que podem 

pagar – colocam seus filhos em cursos livres de idiomas. Além disso, há uma crença 

amplamente disseminada de que o ensino de inglês na escola regular não funciona. Não é raro, 

quando alguém é questionado se sabe inglês ou se já estudou esse idioma, ouvir-se a resposta: 

“Não. Eu só estudei inglês na escola”. 

Esse idioma, além de ser exigido nos exames do ENEM, de vestibulares, de alguns 

concursos e de algumas seleções para os Cursos de pós-graduação stricto sensu, tem sido 

considerado como sinônimo de prestígio social e um elemento diferencial no curriculum vitae 

das pessoas. Testes de proficiência nesse idioma, como o Test of English as a Foreign Language 

– TOEFL, têm sido realizados nas universidades como instrumento de seleção de alunos para 

os cursos de inglês presenciais e online oferecidos à comunidade universitária e como requisito 

para o acesso a cursos e intercâmbios em outros países. 

Faz-se necessário questionar, então, como a escolarização básica vem cumprindo a 

finalidade educacional proposta nas diretrizes e, porventura, a função linguística ou 

instrumental, como parece requerer o próprio sistema avaliativo nacional e a sociedade. Nesse 

aspecto, os professores são os atores mais bem informados sobre o que ocorre na prática da sala 

de aula de ensino do inglês. Portanto, esta pesquisa busca responder as seguintes questões: O 

que é que se ensina na escola como sendo o inglês, segundo o ponto de vista dos professores? 
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Que sentidos os professores atribuem ao ensino do inglês na escola pública? Entende-se, nesta 

investigação, que os sentidos conferidos por eles podem exercer efeitos sobre o que eles 

ensinam, pois não há saber “sem uma relação com o saber” (CHARLOT, 2000, p. 60). 

Para subsidiar as respostas, são necessários outros questionamentos: 

 Segundo os professores, qual o papel do inglês no mundo contemporâneo? 

 Segundo os professores, qual a função do inglês no currículo escolar? 

 Como eles se percebem enquanto professores de inglês? 

 Que conteúdos eles abordam em suas aulas? 

 Eles dão primazia a uma determinada habilidade linguística? 

 Qual a sua relação com os alunos? 

 Quais os sentidos, para eles, de ensinar inglês na escola pública? 

 

As OCEM afirmam que a “disciplina Línguas Estrangeiras na escola visa a ensinar um 

idioma estrangeiro e, ao mesmo tempo, cumprir outros compromissos com os educandos, como, 

por exemplo, contribuir para a formação de indivíduos como parte de suas preocupações 

educacionais” (BRASIL, 2006, p. 91). Embora o texto dos documentos não deva 

necessariamente corresponder à prática de sala de aula, as Orientações supracitadas deixam 

textualmente claro que a finalidade desse componente curricular na escola, além da questão de 

formação geral, inclui o ensino específico de um idioma. Cabe então questionar o que de 

específico desse idioma se ensina nas escolas – visto que outras disciplinas também apresentam 

um papel educacional e de formação geral do indivíduo –, mais precisamente no Ensino 

Fundamental II – quando se instaura a obrigatoriedade do ensino de uma LA –, sendo um 

período que se constitui como a base de um ensino que se estenderá por cerca de sete anos.  

A aprendizagem em qualquer disciplina escolar não depende exclusivamente do 

professor, pois ninguém aprende sem uma “atividade intelectual” e “só se pode ensinar a 

alguém que aceita aprender” (CHARLOT, 2005, p. 76). Então, um suposto “fracasso” do aluno 

no inglês não significa que se deva enveredar por um caminho de culpabilização do docente, 

inclusive, em vista das condições em que está inserida a educação de uma forma geral e, 

especificamente, o ensino de LA.  
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Antonieta Celani (2002) chama atenção para a deficiente formação de professores e a 

escassez de programas de educação continuada como grandes desafios para o ensino de LA. 

Por isso, esta tese não aborda o que o inglês dever ser, mas o que ele é no Ensino Fundamental 

II, de acordo com os relatos dos professores sobre aquilo que ensinam. Nesse aspecto, é 

importante ressaltar que não há um “saber” denominado “inglês” sem a relação que os sujeitos 

estabelecem com o inglês; mais precisamente, no caso desta pesquisa, sem a relação que os 

professores de inglês estabelecem com o ensino dessa disciplina (CHARLOT, 2000). 

Donald Freeman (1996, p. 222), em suas pesquisas sobre a formação de professores, 

adota um paradigma denominado de “pensamento do professor” (Teacher Thinking). Nesse 

paradigma, as pesquisas são do tipo “second order”, algo como “ordem indireta”. Nelas, como 

nesta tese, ganham voz os professores com suas compreensões acerca do que ensinam e de suas 

práticas. Nesse aspecto, a presente tese aproxima-se dessa perspectiva, pois considera também 

o que os professores pensam do trabalho que realizam. Porém, tal aproximação é parcial, pois 

seu principal referencial teórico é a Relação com o Saber (CHARLOT, 2000; 2005). Além 

disso, o paradigma do “pensamento do professor” envolve também a pesquisa sobre os 

processos cognitivos, ou seja, sobre como os professores aprendem a ensinar, o que ultrapassa 

o objeto desta tese.  

Portanto, esta tese não toma o viés da racionalidade técnica, não busca obter um 

resultado a partir de conhecimentos produzidos fora da escola para serem aplicados dentro 

dela, nem busca identificar “falhas” no ensino. Ela considera as relações que os professores 

estabelecem com o ensino que realizam, a fim de lançar inteligibilidade acerca dos 

processos educacionais. 

Entendo o conhecimento de uma LA, de um modo geral, e do inglês, mais 

especificamente, no atual mundo globalizado, como um “recurso simbólico” ou um 

“investimento” que pode beneficiar aqueles que o possuem (NORTON, 2011, p. 322). 

Compreendo a língua como uma prática social, em que os sujeitos produzem sentidos e agem 

no mundo. Parafraseando Rajagopalan (2005b, p. 45), penso que é preciso dominar a língua 

inglesa para não sermos dominados por ela, e para que se tenha acesso a um conhecimento que 

pode ser utilizado no mercado de trabalho, como um meio de ascensão social, mas 

principalmente para ampliar os conhecimentos a fim de se obter uma compreensão mais ampla 

do mundo e agir sobre ele. Nesse sentido, destaco a relevância de pesquisas sobre o ensino e 
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aprendizagem de inglês e sobre a especificidade do que se ensina nessa matéria nas escolas 

regulares, mais especificamente na escola pública. 

Portanto, esta pesquisa tem como objetivo geral: 

 Compreender o que se ensina na escola pública no Ensino Fundamental II como 

sendo o inglês e quais os sentidos que os professores atribuem a esse ensino.  

 

E apresenta como seus objetivos específicos: 

 Compreender o que significa para os professores ensinar inglês no Ensino 

Fundamental II de escolas públicas; 

 Identificar quais conteúdos do inglês os professores priorizam; 

 Verificar se os professores priorizam determinadas habilidades linguísticas; 

 Compreender o que pensam os professores sobre a função do inglês no currículo 

escolar e seu papel no mundo contemporâneo; 

 Compreender como eles se percebem enquanto professores de inglês; 

 Verificar que concepções eles têm a respeito de seus alunos enquanto aprendizes 

do inglês.  

 

Nesse aspecto, Freeman (1996) declara que a compreensão das concepções de ensino, 

crenças, maneiras de pensar e de tomar decisões dos docentes pode nos ajudar a mais bem 

entender a formação de professores de línguas.  

O banco de teses e dissertações da Capes apresenta uma vasta produção científica acerca 

do ensino de inglês. Realizei uma pesquisa nesse banco, utilizando as palavras-chave “língua 

inglesa” combinadas com “objeto de ensino” e “disciplina escolar”. Foram encontradas 

algumas pesquisas que tratavam de crenças dos professores sobre o ensino de inglês, formação 

da identidade docente e materiais específicos utilizados nas aulas, como livros, por exemplo.  

Uma das teses de Doutorado encontradas aborda um tema semelhante ao desta 

pesquisa. Intitula-se Que inglês utilizamos e ensinamos? Reinterpretações de professores 

sobre o processo de ensino e aprendizagem do inglês contemporâneo, defendida por Nelza 
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Mara Pallú em 2013. Teve como objetivo a promoção da reinterpretação do processo de 

ensino do inglês no cenário educativo na modernidade, focalizando-o como língua franca da 

globalização. Trata-se de uma pesquisa de natureza etnográfica discursiva pós-moderna, 

segundo a autora, realizada em uma oficina de extensão com duração de 24 horas. A minha 

pesquisa, no entanto, não se concentra apenas no aspecto específico do inglês como língua 

franca global, pois busca responder em que se constitui aquilo que se ensina como inglês na 

escola no Ensino Fundamental II. 

A dissertação de Mestrado defendida por Andreia Dias Ianuskiewtz (2009), intitulada 

Significado social e sentido pessoal da atividade docente do professor de inglês da escola 

pública, aproxima-se da temática escolhida, sendo que o foco dessa autora está nos sentidos e 

significados da atividade docente em si, com base na Teoria da Atividade de Alexis Leontiev. 

A pesquisa, sob uma perspectiva sócio-histórica, foi realizada através da aplicação de 

questionários com 26 professores de inglês da rede pública e a autora constatou a existência 

de uma ruptura entre o que motiva o professor a desenvolver sua prática e o que ele 

efetivamente realiza. Tal ruptura ocorre devido às condições efetivas que limitam essa prática, 

causando-lhe mal-estar e insatisfação. Já a presente pesquisa prioriza os conteúdos de inglês 

como objeto de ensino escolar, considerando também os sentidos atribuídos pelos professores 

a esse objeto e a seu ensino.  

A tese de Doutorado Práticas bem-sucedidas de professores de inglês em escolas 

públicas: sujeitos singulares, possibilidades plurais, defendida em 2013, por Helena Beatriz 

Mascarenhas de Souza, cujo objetivo foi conhecer a relação do sujeito com a língua inglesa e 

com a docência, sua visão da profissão, da escola e do papel do ensino do inglês no âmbito 

dessa instituição, apresenta uma preocupação com os conteúdos do inglês. Nessa tese, a autora 

utilizou questionários, observações de aulas e entrevistas com quatro professores de inglês bem-

sucedidos. No capítulo terceiro, há uma seção intitulada “O inglês como conhecimento: o lugar 

dos conteúdos”. No entanto, o objeto central da tese são as práticas bem-sucedidas dos docentes 

e não o saber escolar em si.  

A preocupação com uma disciplina específica enquanto saber escolar é encontrada na 

tese de Doutorado Ensino de História: Entre saberes e práticas, defendida em 2002, por Ana 

Maria Ferreira da Costa Monteiro. Seu objetivo foi investigar a mobilização dos saberes de 

quatro professores de História e analisar as construções do saber ensinado na prática docente, 
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através de observações de aulas e entrevistas. No entanto, a disciplina estudada por essa 

pesquisadora foi a História, sob o olhar de quatro professores experientes e bem-sucedidos. A 

minha pesquisa difere dessa, tanto no que diz respeito à matéria escolar quanto aos sujeitos 

participantes, pois envolve não apenas os professores exitosos.  

Encontrei uma tese de Doutorado defendida em Sevilha/Espanha voltada para o ensino 

de inglês, cujo título é Conocimiento de la enseñanza de inglés por profesores de Bachileratto 

con y sin experiencia in Sevilla (Conhecimento do ensino de inglês por professores de 

Bacharelado com e sem experiência em Sevilha), defendida por José Manuel López-Arenas 

González em 1989. Conforme o nome da tese indica, seu objetivo foi conhecer o ensino de 

inglês realizado por professores do Bacharelado4. Utilizando o paradigma do “pensamento do 

professor”, o autor realizou observações de aulas e entrevistas com onze professores de inglês, 

sendo quatro deles experientes e sete em início de carreira, estabelecendo comparações entre 

eles. López-Arenas concluiu que existem diferenças nas atuações docentes, pois a experiência 

modificou consideravelmente o conhecimento da prática que os professores de inglês têm de 

sua matéria de ensino. Ele constatou também que há variações entre as teorias explícitas e as 

teorias em uso nas duas categorias de professores.  

No âmbito da Universidade Federal de Sergipe, há pesquisas que envolvem a língua 

inglesa, tanto no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED) quanto no Programa de 

Pós-Graduação em Letras (PPGL). No âmbito do PPGED, até o ano de 2018, foram defendidas 

dezessete dissertações de Mestrado e quatro teses de Doutorado que envolvem o inglês. Sendo 

as dissertações: a de Amaral (2001), Guimarães (2002), Batista (2003), Porto (2003), Berger 

(2005), Amorim (2006), Oliveira (2007), Campos (2008), Silva (2010), Bernardo (2010), 

Nascimento (2010), São José (2015), Paixão (2015), Silva (2017), D’Ambrosio (2017), Vieira 

(2018), e Silva (2018). Quanto às teses de Doutorado, são quatro: Santos (2017), Porto (2017), 

Fonseca (2018) e Façanha (2018)5.  

                                                           
4 O Bachilleratto faz parte da educação secundária na Espanha. É de caráter opcional, correspondendo aos cursos 

destinados aos estudantes na faixa etária entre os 16 e 18 anos, e tem como finalidade capacitar os alunos a 

ingressarem no nível superior. (Cf. <https://goo.gl/xML8XD>. Acesso em 22/11/2017). 
5 As dissertações do PPGED sobre o inglês são, em ordem cronológica: A língua e a norma: reflexões sobre o 

papel da gramática na leitura e compreensão de textos em inglês, de Kleny Pires do Amaral (2001); Espaço da 

língua materna no ensino de língua estrangeira, de Flávio dos Santos Guimarães (2002); O olhar do egresso: 

Uma avaliação da habilitação Português/Inglês no período de 1995 a 2000, de Maria Luíza Washington Batista  

(2003); Avaliação do ensino da língua inglesa em escolas públicas de nível médio da cidade de Aracaju – 

Sergipe, de Maria Augusta Rocha Porto (2003); O papel da língua inglesa no contexto de globalização da 

economia e as implicações do uso de NTICs no processo de ensino aprendizagem desse idioma, de Maria 
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No PPGL, há sete dissertações de Mestrado sobre o inglês: As reformas pombalinas e 

as gramáticas inglesas: Percursos do ensino de inglês no Brasil -1759 a 1827, de Santos 

(2010); O papel do ensino de língua inglesa na formação do perfeito negociante (1759-1846), 

de Teles (2012); A profissão docente como prática ilustrada: O caso dos primeiros professores 

de inglês do Brasil, de Santana (2013); Multiletramentos, diversidade e inclusão no livro 

didático de língua inglesa, de Raposo (2014); A instituição do Método Direto para o ensino de 

línguas no Brasil (1931-1961), de Gomes (2015); O inglês não-padrão nas provas do ENEM: 

Estudo de caso na perspectiva da variação linguística e do letramento, de Lima (2016); e O 

livro didático de língua inglesa: Legitimação do poder/saber, de Gois (2017).  

Essas pesquisas representam uma valiosa contribuição para os estudos atinentes à língua 

inglesa, mas não se voltam para a compreensão do que é o inglês que se ensina nas escolas 

públicas do Ensino Fundamental II. Portanto, esta pesquisa buscou compreender esse aspecto 

ainda não explorado, considerando os conteúdos linguísticos e/ou de formação geral dos 

sujeitos, bem como os sentidos que os professores da língua inglesa conferem a esse ensino. 

A relação dos professores com os saberes é um tema de grande importância para a 

compreensão da atividade educativa e é ainda um tema pouco explorado nas pesquisas. Alguns 

autores passaram a se dedicar ao estudo dos saberes/conhecimentos docentes (SHULMAN, 

2004; TARDIF, 2002; TARDIF, LESSARD, LAHAYE, 1991; GAUTHIER et al., 1998; 

                                                           
Amália Façanha Berger (2005); A trajetória de Alfredo Montes (1848-1906): representações da configuração do 

trabalho docente no ensino secundário em Sergipe, de Simone Silveira Amorim (2006); Formação de professores 

para o uso das tecnologias: o caso dos professores de inglês do ensino fundamental das escolas da rede municipal 

de ensino de Aracaju, de Ana Karina Correia de Oliveira (2007); A aquisição da língua inglesa usando as novas 

tecnologias da informação e comunicação: a apropriação do conhecimento, de Artur André Martinez Campos 

(2008); A prática reflexiva na formação inicial do professor de inglês, de Paulo Roberto Boa Sorte Silva (2010); 

uma de minha autoria, intitulada Relações com o aprender: um estudo sobre a aprendizagem de língua inglesa 

no ensino fundamental (2010); A formação do professor de língua inglesa e a legislação: o caso do curso de 

Letras habilitação Português-Inglês da UFS, de Laudo Natel do Nascimento (2010); As armas e as letras inglesas: 

a instrução militar e o ensino de inglês na Corte do Rio de Janeiro (1810-1832), de Elisson Souza de São José 

(2010); Um Brasil de várias línguas: tradutores da praça e intérpretes da nação (1808-1828), de Roberto Carlos 

Bastos da Paixão (2010); Written in black and white: o ensino de língua inglesa no Atheneu Sergipense (1870-

1877), de Waldinei Santos Silva (2017); História em Quadrinhos Digital como estratégia de desenvolvimento 

da escrita em inglês, de Izabel Silva Souza D’Ambrósio (2017); Entre cenários... crianças: as emoções como 

experiência estético-formativa para a aquisição da língua inglesa, de Camila Andrade Chagas Vieira (2018); e 

Educação Menor e práticas pedagógicas de uma professora de língua inglesa do estado de Sergipe, de Inês 

Cortes da Silva (2018). As teses de Doutorado são: Entre a Tradição e a Inovação: Professores e Compêndios 

de Inglês do Século XIX, de Elaine Maria Santos (2017); Tempo Cognitivo e Tempo Social nas aulas de inglês 

para a envelhescência e terceira idade, de Maria Augusta Rocha Porto (2017); A Imposição do inglês como 

política linguística: na contramão do plurilinguismo, de Ana Lúcia Ana Lúcia Simões Borges Fonseca (2018); e 

Práticas de letramentos e leituras multimodais de materiais didáticos e as aulas de inglês na rede pública de 

Sergipe, de Maria Amália Vargas Façanha, (2018).  
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PERRENOUD, 2002; PIMENTA, 2002) e desenvolveram uma tipologia6 que inclui o saber 

que os docentes ensinam. Na maioria dos casos, os autores enfatizam os saberes mobilizados 

pelos professores para ensinar. Shulman (2004), na área geral de educação, e Freeman (2016), 

na área específica do ensino de línguas, dão atenção especial ao conteúdo7 a ser ensinado, por 

isso, são considerados entre as referências teóricas desta tese. 

Embora esta tese não adote um viés histórico, utilizo o conceito de “disciplina escolar”, 

segundo André Chervel (1990). Para este autor, a escola ensina suas próprias produções, ao 

invés de transposições didáticas ou adaptações dos conhecimentos científicos.  

Além disso, nem tudo o que o docente se propõe a ensinar ou realizar dentro do escopo 

de uma disciplina escolar realmente acontece na prática de sala de aula. Muitas vezes, as 

contingências do seu trabalho produzem efeitos nos conteúdos a serem ensinados. Nesse 

sentido, recorro ao pensamento de Woods (1990, p. 118), quando ele se refere às “estratégias 

de sobrevivência” utilizadas pelos professores no exercício de sua profissão.  

Esta tese fundamenta-se principalmente na teoria da Relação com o Saber (CHARLOT, 

2000; 2005). O estudo das relações dos professores com os saberes que ensinam está vinculado 

à questão do sentido. Essa categoria é considerada segundo o mesmo autor, bem como a noção 

de “figuras do aprender”, pois diferente do que ocorre com outras matérias de ensino, o processo 

de ensino e aprendizagem de uma LA parece não estar relacionado exclusivamente com a 

“lógica dos discursos” – conteúdos que envolvem conceitos e proposições –, mas envolve 

também a “lógica das práticas”. Nesse aspecto, outro pensamento considerado foi o de Revuz 

(1998), que ressalta a especificidade da aprendizagem de idiomas no que concerne a uma nova 

relação com o corpo, manifestando-se em práticas e não apenas em conteúdos intelectuais. 

Outro autor considerado no tocante a esse assunto foi Freeman (2016).  

Os aspectos específicos do ensino da língua inglesa foram abordados segundo autores 

como Jordão (2014), Rajagopalan (2003; 2005a; 2005b; 2009), Oliveira (2014), Leffa (2009; 

2011; 2016), Moita Lopes (1996), Finardi (2016), Miccoli (2016), Kumaravadivelu (1994; 

                                                           
6 Essa tipologia será explanada na seção 2 desta tese. 
7 Lee S. Shulman utiliza o termo Pedagogical Content Knowledge, traduzido por Conhecimento Didático de 

Conteúdo nos artigos e teses em português e em espanhol que utilizam esse autor como referência. Um problema 

que se coloca é que a palavra knowledge pode ser traduzida para o português tanto por conhecimento como por 

saber, que são intercambiáveis em inglês. Charlot (2000) traz algumas distinções entre saber e conhecimento, às 

quais faço referência na seção 2 desta tese. Outra observação a ser feita é quanto ao adjetivo pedagogical, que é 

traduzido por didático e não pedagógico. O primeiro termo refere-se às questões do ensino da matéria em si e não 

à gestão da sala de aula e nem à relação professor-aluno.  
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2012), o próprio Freeman (2016), dentre outros. Também, recorreu-se à legislação 

educacional atinente ao ensino de língua estrangeira, bem como às orientações curriculares 

nacionais e locais. 

A pesquisa alinhou-se à sociologia compreensiva de Max Weber. Como participantes, 

contou com 35 professores de inglês do Ensino Fundamental II – ou seja, dos anos finais 

desse nível de ensino, de escolas públicas de Sergipe. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 

cujos instrumentos são os Balanços do Ensino de Inglês, entrevistas semiestruturadas e 

observação não participante de aulas.  

A tese está organizada em oito seções. A primeira, relativa à introdução do trabalho, faz 

considerações sobre a problemática da pesquisa, seus objetivos e questionamentos, sua 

motivação e justificativa, o estado da arte, bem como considerações iniciais acerca do 

referencial teórico e de sua metodologia. 

A segunda seção apresenta os fundamentos teóricos da pesquisa, trazendo os principais 

conceitos e categorias utilizados. 

A terceira seção é ainda de fundamentação, porém mais centrada no inglês. Aborda os 

aspectos relativos à sua hegemonia no cenário atual e à especificidade do seu ensino, 

focalizando-o enquanto saber escolar. 

A quarta seção detalha o método de pesquisa adotado, o paradigma escolhido, os 

instrumentos utilizados, o contexto e os participantes da pesquisa, bem como os procedimentos 

adotados para a análise dos dados. 

A quinta seção é dedicada à análise e discussão dos dados obtidos através do instrumento 

Balanços do Ensino de Inglês e entrevistas semiestruturadas. Busca responder o 

questionamento inicial sobre o que é o inglês que se ensina na escola pública nos anos finais do 

Ensino Fundamental. 

A sexta seção detém-se nos dados obtidos mais especificamente por meio das entrevistas 

realizadas com os professores. Ela busca desvendar os sentidos atribuídos pelos professores a 

esse ensino. 

A sétima seção trata da análise e discussão dos dados obtidos através das observações 

de aulas realizadas, buscando apresentar uma perspectiva longitudinal, ao se traçar tipos ideais 

de professores. 
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A última seção encarrega-se das considerações finais, a título de conclusão desta 

pesquisa, buscando responder aos seus questionamentos iniciais e apresentando suas 

contribuições para a ampliação dos debates acerca do ensino de língua inglesa no nível 

fundamental. 
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2 DOS SABERES DOCENTES À RELAÇÃO COM O SABER 

 

 As pesquisas sobre os conteúdos ensinados na escola são ainda escassas. Shulman 

(2004) refere-se a essa lacuna denominando-a de “missing paradigm”, uma vez que, para ele, 

tem sido ignorado um aspecto central da sala de aula: o conteúdo que se ensina. Os estudos 

especificamente relacionados ao ensino de línguas estrangeiras costumavam voltar-se para os 

processos de aquisição da língua e seus métodos de ensino (FREEMAN, 2016). Seguindo o 

paradigma da racionalidade técnica, evidenciava-se uma preocupação com a aplicação pelo 

professor, no âmbito da escola, de saberes produzidos no meio científico, visando ao bom 

rendimento da aprendizagem dos alunos. Então, focava-se o comportamento do professor, 

observava-se o que ele fazia e prescrevia-se o que ele deveria fazer, visando a obter bons 

resultados de aprendizagem. Nessa perspectiva, os saberes eram considerados como objetos 

dados, inquestionáveis e prontos para serem ensinados. 

Segundo Monteiro (2001), a partir dos estudos sobre o currículo, os saberes escolares 

passam a ganhar cada vez mais espaço, especialmente com os teóricos da Nova Sociologia da 

Educação. Esses estudos receberam influência do pensamento de Raymond Williams sobre a 

cultura como “tradição seletiva”, na qual se opera o processo de seleção e reinterpretação dos 

saberes transmitidos de geração a geração (WILLIAMS, 2011, p. 71, 72). Na década de 1970, 

a publicação do livro Knowledge and Control de Michael Young (1971) fez com que as 

atenções se voltassem para as relações de poder na produção, organização, legitimação e 

seleção dos saberes do currículo escolar.  

De acordo com Monteiro (2001, p. 124, 125), a partir da década de 1980, esses estudos 

do currículo tomaram três principais vertentes: a primeira voltava-se para o estudo do “currículo 

real”, ou do que era efetivamente ensinado nas escolas, em contraposição ao “currículo formal” 

ou “oficial”, ou seja, aquele que constava nos programas dos cursos. A segunda vertente, 

desenvolvida principalmente nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, preocupava-se com o 

“currículo oculto”, ou seja, as disposições implícitas e inculcadas pela escola. A terceira 

vertente concentrava-se na investigação do processo de constituição do conhecimento escolar, 

tomando uma perspectiva histórica e que deu origem à História das Disciplinas Escolares. Dois 

nomes que se destacam nessa terceira vertente são André Chervel e Ivor Goodson. Esses 
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teóricos trazem grandes contribuições à reflexão sociológica sobre as disciplinas escolares, seus 

conteúdos e suas práticas, enfim, sobre a cultura escolar. 

Nesta tese, o conceito atinente à disciplina escolar é considerado a partir de Chervel 

(1990), pois este autor afirma que a escola ensina as suas próprias produções e não uma 

transposição ou simplificação dos saberes científicos. Ele acrescenta que a educação dada e 

recebida nos estabelecimentos escolares é “[...] um conjunto complexo que não se reduz aos 

ensinamentos explícitos e programados” (CHERVEL, 1990, p. 188). A complexidade desses 

estabelecimentos, segundo esse autor, envolve suas finalidades e a transformação dessas em 

ensino, e, no meio desse processo, está a figura do professor, que, longe de ser um mero 

aplicador de conhecimentos produzidos em instâncias exteriores à escola, pode atuar de 

maneira criativa na produção do saber escolar, mobilizando também saberes na realização 

de seu trabalho.  

Opto pelo termo objeto de ensino em referência ao “inglês”, com base em Charlot 

(2008b), ainda que as palavras saber e conhecimento apareçam aqui e acolá nesta escrita. O 

próprio Charlot (2000, p. 61, grifo do autor) apresenta uma distinção entre esses dois últimos 

termos ao esclarecer que uma definição do saber carrega a ideia de um sujeito “engajado” em 

uma relação com o saber. Esse autor – com base nos estudos de J. M. Monteil – explica: 

 

A informação é um dado exterior ao sujeito, pode ser armazenada, estocada, 

inclusive em um banco de dados; está “sob a primazia da objetividade”. O 

conhecimento é o resultado de uma experiência pessoal ligada à atividade de 

um sujeito provido de qualidades afetivo-cognitivas; como tal é 

intransmissível, está “sob a primazia da subjetividade”. Assim como a 

informação, o saber está “sob a primazia da objetividade”; mas, é uma 

informação de que o sujeito se apropria. Desse ponto de vista, é também 

conhecimento, porém desvinculado do “invólucro dogmático no qual a 

subjetividade tende a instalá-lo”. O saber é produzido pelo sujeito 

confrontado a outros sujeitos, é construído em “quadros metodológicos”. 

Pode, portanto, “entrar na ordem do objeto”; e torna-se, então, “um produto 

comunicável”, uma “informação disponível para outrem”. (CHARLOT, 

2000, p. 61, grifos do autor). 

 

 Portanto, refiro-me ao inglês como objeto de ensino, que pode ser também um saber, 

uma vez que ele não é um produto pronto e estável, mas construído pelos sujeitos, neste caso, 

os professores de inglês na sua prática de ensinar e na interação com os seus alunos. Nesse 

sentido, buscar compreender o que é o inglês que se ensina nas escolas públicas não resulta de 
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uma concepção de saber como sendo estático, pronto e acabado, mas algo que está em 

processo, a partir da relação que os professores estabelecem com esse saber, imprimindo-

lhes sentidos, uma vez que o saber é uma relação, pois não há saber sem uma relação de um 

sujeito com o saber. 

 

2.1 OS SABERES DOCENTES 

 

Para que o ensino se efetive, além dos conteúdos a serem ensinados, são indispensáveis 

também outros saberes mobilizados pelos professores no exercício de sua profissão. Pesquisas 

sobre os saberes docentes começaram a ser desenvolvidas, a partir da década de 1980, buscando 

ampliar a compreensão sobre a complexidade do ensino, bem como sobre a profissionalização 

docente. Alguns autores dessa área de estudos desenvolveram tipologias e classificações desses 

saberes (TARDIF, 2002; SHULMAN, 2004; GAUTHIER et al., 1998; PIMENTA, 2002; 

KUMARAVADIVELU, 2012) que apresentam algumas semelhanças nos termos adotados, 

mas, muitas vezes, diferem na perspectiva de análise. Um exemplo disso é quando essas 

tipologias classificam os saberes a partir da formação escolar dos docentes e outras levam em 

conta os períodos anteriores ao início dessa formação, considerando a história de vida dos 

sujeitos desde sua socialização primária e, inclusive, os saberes pessoais do professor 

adquiridos na família, nos diversos ambientes e na vida como um todo.  

Ao abordar o tema da identidade epistemológica dos professores, Pimenta (2002) 

propõe uma tipologia de saberes que, apesar de ser mais condensada, abrange um período de 

tempo mais dilatado, por incluir um tempo psicológico, embora a autora não faça menção aos 

saberes adquiridos na família. Ela argumenta que o professor precisa ter grandes grupos de 

saberes: o saber de sua área específica; os saberes da área de ensino; e os saberes da experiência. 

Essa autora acrescenta a esses grupos de saberes um saber peculiar, o saber da memória: 

Temos uma particularidade interessante na nossa profissão: começamos a 

aprender a ser professor com o professor que temos, aprendemos a ser ou a 

não ser, o que queremos e o que não queremos. É um nível de saber que vai 

sendo depurado ao longo da vida. Por isso fazemos uma retrospectiva da 

vida escolar, quem já está na escola há mais de dez anos poderá verificar 

que só ficou gravado em sua memória o que se desejou tomar como exemplo 

dos seus professores. Há vários estudos mostrando que esse saber de 

memória é importante e define muito na prática dos professores. 

(PIMENTA, 2002, p. 13, 14). 
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 Puentes, Aquino e Quillici Neto (2009) realizaram um estudo acerca dos autores que se 

dedicam à temática dos saberes docentes, agrupando esses autores de acordo com os termos 

que eles utilizam em suas tipologias. Eles afirmam nesse estudo que apenas dois autores 

utilizam o termo “conhecimentos”, que são Shulman (1987)8 e García9 (1992). A maioria opta 

pelo termo saber ou saberes, como Tardif (2002); Tardif, Lessard e Lahaye (1991); Gauthier et 

al. (1998); Pimenta (2002) e Cunha (2004); e há aqueles que adotam o termo “competências”, 

como Perrenoud (2002). Dentro dessas denominações, há sempre subdivisões que vêm explicar 

o que o professor precisa saber/conhecer e/ou mobilizar em seu exercício profissional.  

O Quadro 1 apresenta uma relação dos tipos de saberes delineados por alguns dos 

autores que têm fundamentado várias pesquisas na área de formação de professores realizadas 

no Brasil. A esse rol acrescentei Kumaravadivelu (2012) pelo fato de este autor lidar 

especificamente com o ensino de língua adicional, como é o caso desta tese. As especificações 

entre parênteses encontram-se presentes nos textos originais. 

Quadro 1– Tipologia de saberes/conhecimentos docentes em vários autores 

AUTOR TIPOLOGIA 

Selma Garrido 

Pimenta (2002) 

a) Saberes específicos de uma determinada área em que se vai trabalhar;  

b) Saberes da área de ensino;  

c) Saberes da experiência;  

d) Saberes da memória. 

Maurice Tardif 

(2002) 

a) Saberes da formação profissional (das ciências da educação e da ideologia 

pedagógica); 

b) Saberes disciplinares; 

c) Saberes curriculares; 

d) Saberes experienciais. 

Clermont Gauthier 

et al. (1998) 

a) Saberes disciplinares (a matéria); 

b) Saberes curriculares (o programa); 

c) Saberes das ciências da educação; 

d) Saberes da tradição pedagógica (o uso); 

e) Saberes experienciais (a jurisprudência particular); 

f) Saberes da ação pedagógica (o repertório de conhecimentos do ensino ou a 

jurisprudência pública validada). 

Lee S. Shulman 

(2004) 

a) Conhecimento do conteúdo específico; 

b) Conhecimento pedagógico geral; 

c) Conhecimento do currículo; 

d) Conhecimento didático do conteúdo; 

e) Conhecimento dos alunos e suas características; 

f) Conhecimento dos contextos educativos; 

g) Conhecimento das finalidades, objetivos e dos valores educativos e seus 

fundamentos históricos e filosóficos. 

                                                           
8 No caso de Shulman, conforme referido anteriormente, quando se lê o original em inglês, pode ocorrer certa 

ambiguidade no uso da palavra knowledge, pois ela admite a tradução em português tanto para “conhecimento” 

quanto para “saber”. Nas traduções dos seus textos em português e espanhol, os autores têm optado pelo termo 

“conhecimento”. (SOUZA, 2014; GARCÍA, 1992). 
9 García utiliza o termo conhecimento com base na classificação de Shulman. 
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AUTOR TIPOLOGIA 

B. Kumaravadivelu 

(2012) 

a) Saber profissional;  

b) Saber procedimental; 

c) Saber pessoal. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Observam-se, no Quadro 1, as diversas classificações de saberes e conhecimentos, e 

embora haja alguma correspondência entre elas, ocorrendo inclusive semelhanças entre alguns 

dos termos empregados por diferentes autores, a quantidade de subclassificações varia de 

acordo com o enfoque dado por cada autor. De acordo com Kumaravadivelu10 (2012), a 

pluralidade das classificações dos saberes docentes vem confirmar a riqueza e o caráter 

complexo do assunto. Ele acrescenta que as pesquisas sobre esses saberes podem, no máximo, 

revelar um conhecimento parcial.  

Para Kumaravadivelu, do ponto de vista cognitivo, muitos desses termos ou conceitos 

se sobrepõem, carregam ambiguidades e são fragmentados, visto que é impossível separar um 

subtipo do outro. Ele advoga que, na perspectiva metodológica, precisamos ainda inventar uma 

técnica de investigação que nos ajude a estudar o que pretendemos, pois a maioria das pesquisas 

sobre o saber docente depende dos dados reunidos junto aos participantes, e a partir de tais 

dados é que os pesquisadores têm inferido um possível saber em jogo, que pode ter sido 

utilizado na reflexão e na ação do docente. Esse autor (2012, p. 24) propõe um modelo mais 

conciso, ou um “quadro de referência”, para se estudar os saberes docentes que se resume em: 

a) saber profissional; b) saber procedimental; c) saber pessoal. 

Segundo Kumaravadivelu, o saber profissional diz respeito ao conteúdo intelectual da 

disciplina, o que envolve fatos, teorias e conceitos que são compartilhados entre os membros 

da profissão. É um saber obtido através de diversas fontes: a formação pré-serviço e em serviço, 

livros, jornais, conferências etc. Ele acrescenta que, no contexto de uma segunda língua, esse 

saber envolve os conceitos de língua, de aprendizagem e de ensino de línguas. Para esse autor, 

o saber sobre a língua engloba seu conhecimento enquanto sistema, discurso e ideologia, uma 

vez que a língua é governada por regras, estabelece relações entre forma e significado, e é 

perpassada pelas relações de poder.  

                                                           
10 B. Kumaravadivelu (ele utiliza seu nome assim abreviado nas publicações) é professor de Linguística Aplicada 

na Universidade de San José State University, na Califórnia. É autor de diversos livros e artigos sobre o ensino de 

língua inglesa, métodos de ensino, aquisição de uma segunda língua, dentre outros, tendo desenvolvido a noção 

de “Pós-método” no ensino de línguas. 
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Para o autor, o saber sobre a aprendizagem de línguas está relacionado aos 

conhecimentos oriundos das áreas de Aquisição de Segunda Língua, da Psicologia Cognitiva 

e do Processamento de Informações. Quanto ao saber sobre o ensino de línguas, envolve 

primariamente os métodos e varia entre duas principais abordagens: a referente à fluência 

comunicativa – denominada como use –, e a outra relacionada com a acurácia gramatical – 

ou usage. 

O saber procedimental está relacionado à gestão da sala de aula e à aprendizagem 

efetiva. Kumaravadivelu (2012), ao citar Lortie (1975), afirma que a maioria dos professores 

desenvolve esse saber por meio da “aprendizagem de observação”, ou seja, por observarem, ao 

longo da sua vida escolar, seus próprios professores. Esse saber também é adquirido através do 

processo de tentativas e erros durante seu exercício profissional. 

Quanto ao saber pessoal, o autor afirma que ele “envolve a habilidade de reconhecer 

criticamente, refletir, revisar e reinventar suas próprias identidades, crenças, e valores” 

(KUMARAVADIVELU, 2012, p. 32). Ele explica que, com o passar do tempo, os professores 

constroem um saber implícito e muitas vezes inexplicável sobre o que vem a ser um bom ensino, 

através da observação, experiência e reflexão. 

O modelo desenvolvido por Kumaravadivelu é voltado especificamente para o estudo 

do ensino de línguas adicionais. No entanto, o autor afirma que tais classificações não dão conta 

da riqueza dos saberes docentes. A presente pesquisa tem como objeto principal o que é o inglês 

ensinado – no que poderia estar classificado mais especificamente dentro dos saberes docentes 

como saber de conteúdo. Dessa forma, esse objeto de pesquisa não se alinha completamente ao 

modelo proposto pelo referido autor.  

Um autor que se volta para a questão do conteúdo na área do ensino de línguas é 

Freeman (2016). Ele afirma que o conteúdo das aulas de línguas é essencialmente social e 

apresenta uma dimensão linguística, e não o contrário. Na sua concepção, definir os conteúdos 

desse ensino não é tarefa fácil, pois não se trata de um problema apenas linguístico, mas também 

educacional. Nesse sentido, Freeman explica que isso envolve os aspectos relacionados a quem 

é considerado capaz de ensinar o conteúdo, como esse conteúdo é ensinado, e “por que os 

professores fazem (ou não) o que fazem em sua sala de aula, bem como, de que forma eles 

aprendem tais coisas em sua formação docente como professores de uma segunda língua”. A 
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perspectiva adotada por Freeman insere-se no paradigma do “pensamento do professor”, que 

teve como um dos seus precursores Lee S. Shulman. 

Freeman argumenta que aprender a ensinar línguas envolve reconhecer e desenvolver 

duas vertentes de identidade: a socialização linguística (relacionada ao uso da sua própria língua 

e da língua ensinada) e a socialização profissional (derivada da aprendizagem por observação). 

A “aprendizagem por observação”11 diz respeito à familiaridade com o ambiente de sala de 

aula, em decorrência da vivência enquanto aluno e também de sua formação docente inicial. 

Freeman propõe o seguinte modelo de identidade profissional docente: 

Figura 1 – Identidade no ensino de línguas 

 
Fonte: Adaptado de Freeman (2016, p. 35). 

 

Apesar de a tipologia dos saberes docentes, com todas as suas subclassificações, não 

ocupar a centralidade desta pesquisa, é importante a articulação deste objeto de investigação 

com esses saberes, no sentido de que os professores os mobilizam para construir um outro 

tipo de saber: aquele que é ensinado aos estudantes. A abordagem de Freeman (2016) acerca 

dos saberes docentes dos professores de línguas dá-se na perspectiva de gerações, que serão 

tratadas na próxima subseção. 

 

 

                                                           
11 A “aprendizagem por observação” é um termo cunhado por Lortie (1975) que já foi mencionado anteriormente 

na explanação de Kumaravadivelu (2012) a respeito do saber procedimental, componente do modelo de saberes 

docentes proposto por esse último autor. 
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2.2  OS SABERES DOCENTES NO ENSINO DE LÍNGUAS: A PERSPECTIVA 

GERACIONAL 

 

Freeman (2016, p. 164) situa o saber docente no ensino de línguas em quatro gerações. 

Na Primeira Geração, durante a década de 1960, o saber do professor de línguas era 

sinônimo do saber disciplinar definido pela Linguística, em sua vertente estrutural, e pela 

Psicologia, nos moldes behavioristas. Esse modelo justifica a hegemonia, nessa época, do que 

o autor denomina de Método Direto Audiolingual, pautado nos pressupostos das disciplinas 

supramencionadas. Freeman explica que o ensino de línguas foi se tornando cada vez mais 

especializado, a ponto de reivindicar para si uma subdisciplina denominada Aquisição de 

Segunda Língua. No entanto, o autor afirma que essa geração deixou a metodologia de ensino 

amplamente inexplorada enquanto parte do saber docente, pois não resolveu a distância entre 

a “aquisição de segunda língua” e o “ensino de segunda língua” em si . A metodologia 

resumia-se à tradução da teoria behaviorista para as práticas de sala de aula. Essa lacuna deu 

margem ao surgimento da geração seguinte. 

Na Segunda Geração, que abrangeu as décadas de 1970 e 1980, o saber docente era 

equivalente à adoção de um método exclusivo. Posteriormente, esse saber refinou-se até a 

possibilidade de escolha dentre os métodos existentes. Segundo Freeman, nessa geração, tais 

métodos eram concebidos como completos em si e axiomáticos, e, portanto, incompatíveis 

uns com os outros em seus fundamentos e pressupostos, pois cada um deles apresentava sua 

própria concepção de linguagem e sua própria explicação sobre como as línguas são 

aprendidas. Essa geração foi a que abriu o caminho para um pensamento docente 

independente do saber disciplinar determinado pela Linguística e pela Psicologia, 

possibilitando ao professor a opção de escolher dentre os métodos. Essa possibilidade de 

escolha introduziu uma lacuna sobre “quem” realizava tal escolha e sob quais circunstâncias 

da sala de aula ela poderia ser aplicada. Então, o foco, que na primeira geração estava em “o 

que ensinar” e na segunda no “como ensinar”, começou a demandar um olhar a respeito de 

“quem ensina” e do contexto “onde ensina”.  

Para a Terceira Geração, entre as décadas de 1980 e 1990, o professor era considerado 

o principal conhecedor de sua prática. Ele era a única pessoa (quem) autorizada a determinar o 

que e em que contexto (onde) deveria ser ensinado. Em sendo assim, essa geração enfrentou 

dois grandes riscos: o da idiossincrasia e/ou o da exemplificação. Freeman explica: 
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Descrever o conhecimento com base no que professores individuais pensavam 

[...] implicava o risco de transformar tudo numa questão de opinião pessoal. 

Este era o risco da idiossincrasia, o de que o conhecimento docente seria 

definido tão particularmente que haveria pouco em comum entre os vários 

professores de línguas que trabalham em contextos de salas de aula 

amplamente diferentes, com estudantes de diversas culturas, personalidades, 

necessidades e expectativas. Então, a afirmação política da importância do 

conhecimento docente entraria em colapso com milhões de versões 

idiossincráticas do que era importante para professores individuais. Por outro 

lado, generalizar entre esses indivíduos poderia criar o problema da 

exemplificação: como uma descrição do conhecimento de um professor 

poderia representar o conhecimento de tantos?12 (FREEMAN, 2016, p. 171). 

 

Para esse autor, esses foram os dois construtos, referentes à definição do saber docente, 

que inspiraram as pesquisas sobre formação de professores de línguas durante a década de 1980. 

Ambos relacionavam o ensino de determinado conteúdo (o que) à pessoa do professor (quem) 

e ao lugar (onde) em que ele estava sendo ensinado. São construtos provenientes da pesquisa 

no campo da educação geral que tiveram grande influência no ensino de línguas. 

Quanto ao primeiro constructo (quem), Freeman (2016) destaca que uma das primeiras 

conceitualizações do saber voltado para a pessoa do professor foi desenvolvida por F. Elbaz, 

através da elaboração da categoria Personal Practical Knowledge (PPK) - Conhecimento 

Prático Pessoal. O PPK endossa a perspectiva da individualidade em sua idiossincrasia: os 

professores pensam diferentemente, sabem coisas diferentes sobre o ensino, gerem os 

conteúdos e sua sala de aula de forma diferente porque possuem backgrounds, visões de mundo 

e experiências distintas. A pesquisa, nessa perspectiva, requer a reunião de relatos e de histórias 

de vidas que revelem o conhecimento docente através de suas narrativas, focalizando em 

compreender quem são esses professores e como suas identidades contribuem para que eles 

ensinem o que ensinam. 

No que tange ao segundo constructo, está presente na noção de Pedagogical Content 

Knowledge (PCK) – Conhecimento Didático de Conteúdo elaborada por Shulman, a qual 

                                                           
12 To describe knowledge on the basis of what individual teachers were thinking […] ran the risk of making i t 

all about personal opinion. This was the risk of idiosyncrasy, that teaching knowledge would be defined so 

particularly that there could be little in common across various language teachers working in vastly different 

classroom contexts with students with diverse cultures, personalities, and needs and expectations. So the 

political assertion of the importance of teachers’ knowledge would collapse into millions of idiosyncratic 

versions of what mattered to individual teachers. On the other hand, generalizing, across these individuals 

could create the problem of exemplification: how could a description of the knowledge of one teacher represent 

the teaching knowledge of many? 
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acentuou a questão do “onde”, ou seja, o conhecimento localizado em um determinado 

contexto. Sua principal ideia é a de que o conteúdo é transformado pela atividade de ensino em 

determinados lugares e circunstâncias. Nessa perspectiva, a metodologia não veicula, mas cria 

o conteúdo, e o contexto social o transforma. Não se trata de uma transposição didática como 

em Chevallard (1991), na qual o professor realiza adaptações de um saber científico para torná-

lo mais palatável aos estudantes, mas um conhecimento obtido através do raciocínio didático, 

nos dizeres de Shulman. O PCK traz uma visão mais autônoma e criativa do professor enquanto 

construtor e transformador de saberes, através do conhecimento que ele tem e principalmente 

de sua atividade em sala de aula. Não se trata mais de aplicar a teoria em uma determinada 

prática, como na segunda geração, mas de perceber que o ambiente de ensino é ao mesmo tempo 

fonte de saber e local de colocá-lo em prática.  

No PPK, o foco em professores individuais acentuava o risco da idiossincrasia do 

conhecimento; com o PCK o risco passa a ser as exemplificações das situações de ensino 

específicas. Porém, tanto o PPK quanto o PCK propõem meios de lidar com esses riscos através 

de subcategorias de saberes docentes que buscam dar conta das individualidades de quem 

ensina, bem como dos múltiplos contextos em que isso ocorre. Para isso, Elbaz subdivide o 

PPK em cinco categorias, e Shulman em sete formas de conhecimento para, respectivamente, 

dar conta do conhecimento situado na pessoa do professor, que realiza seu trabalho em uma 

determinada sala de aula de uma certa escola. Mesmo assim, a terceira geração não conseguiu 

dissipar as dúvidas sobre a coerência e solidez de um conhecimento, cujas escolhas pedagógicas 

foram feitas por professores diferentes a partir de seus próprios cenários; conforme Freeman 

(2016, p. 175) questiona: “Como a personalidade e a agência individual de um único professor 

poderia ser conciliada com os objetivos coletivos de todos os professores?”.13  

A Geração Atual (current), além de incorporar as conceitualizações das gerações 

precedentes, procurou definir “o porquê” do ensino, ao invés do “como”, e elucidar o propósito 

da agência do professor, o qual deve estar relacionado à aprendizagem dos estudantes. Tal 

propósito não tinha sido explicitamente o foco das gerações anteriores. Conforme Freeman 

explicita (2016, p. 176): “a aprendizagem do estudante cria um propósito comum ou uma 

estrutura profunda que molda a maneira como o saber docente é posto em ação. O ensino 

                                                           
13 How could a teacher´s individual personality and agency be reconciled with the collective aims of classroom 

teaching? 
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objetiva criar oportunidades para que essa aprendizagem aconteça, por isso, essa visão 

geracional é também referida como a do “saber para o ensino”.14 

Para tanto, a quarta geração recebeu influência de alguns modelos de ensino 

provenientes de pesquisas sobre a educação em geral e, até mesmo, de disciplinas como a 

matemática. No entanto, o ensino de línguas apresenta suas particularidades, uma vez que a 

natureza de seu conteúdo não é sequencial como na matemática. Além disso, diferentemente de 

outras disciplinas, segundo Freeman, “nas aulas de línguas, o meio torna-se a mensagem”, pois 

a língua é ao mesmo tempo o conteúdo e o meio pelo qual esse conteúdo é ensinado. 

Nesse sentido, o autor propõe o seguinte modelo para a formação de professores 

de inglês: 

Figura 2 – Inglês para o ensino 

 

 

Fonte: Adaptado de Freeman (2016, p. 182). 

 

Todavia, esse modelo baseia-se em situações de ensino em que a língua-alvo é ao 

mesmo tempo o conteúdo, o meio de transmiti-lo e a “linguagem da prática” – aquela que é 

especificamente utilizada entre os profissionais do ensino. Tal modelo é representativo da 

                                                           
14 Student learning provides a common purpose or deep structure that shapes how teaching knowledge is used. 

Teaching creates opportunities for that learning to happen, hence this generational view is referred to as 

knowledge-for-teaching. 
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interação entre o conhecimento que o professor tem do conteúdo, o uso situado da língua e o 

conteúdo da disciplina em si.  

O autor acrescenta que não há evidências de que o saber docente funcione de maneira 

diferente quando materializado na língua-alvo. No entanto, ele argumenta que, na prática 

docente de sala de aula e na interlocução com seus pares, exercer esse ofício utilizando essa 

língua é importante para a identidade do professor e para sua participação socioprofissional: 

 

Quando os três usos da língua estão sincronizados, esse alinhamento pode 

criar uma linha tênue para a identidade profissional a partir do conteúdo e do 

uso da língua-alvo como meio de ensiná-lo. Isto, por sua vez, pode contribuir 

para fortalecer a confiança e o domínio do discurso profissional sobre o ensino 

de línguas na língua-alvo. Essa trajetória apoia uma identidade profissional do 

professor que consegue tanto ensinar como representar sua prática de sala de 

aula utilizando a língua-alvo. Ser capaz de usar a língua-alvo em interações 

profissionais parece trazer um certo prestígio socioprofissional, 

particularmente no mundo da Internet, onde as oportunidades são amplas e 

factíveis. (FREEMAN, 2016, p. 182).15  

 

 Contudo, esse modelo representa contextos em que os professores possuem uma 

apropriação suficiente da língua para ensinar utilizando o próprio idioma e também para se 

comunicar com seus pares por meio da língua-alvo. Na realidade dos países em que o idioma 

é ensinado como “língua estrangeira” e não como segunda língua, pode ocorrer que os 

professores não se sintam confortáveis para ensinar exclusivamente na língua-alvo, bem 

como discutir com outros profissionais utilizando a “linguagem da prática” nesse idioma. No 

contexto local das escolas da presente pesquisa, as aulas de inglês são realizadas geralmente 

na língua materna comum dos alunos e professores, de modo, que elas são 

predominantemente “sobre a língua” e não “na língua”. Freeman (2016, p. 181, grifo do 

autor) discorre sobre as implicações desse modelo de aula: 

 

                                                           
15 When the three uses of language are in sync, the alignment can create a through line to professional identity 

from content and using the target language as the means to teach it. This in turn can contribute to strengthening 

confidence and command of the professional discourse about language teaching in the target language. This 

trajectory supports a professional identity as a teacher who can teach in and represent her classroom practice 

through the target language. Being able to use the target language in professional interactions seems to bring 

with it a certain socio-professional prestige, particularly in the internet world where opportunities are plentiful 

and feasible. 
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‘Ensinar sobre’ a língua-alvo define uma forma de saber docente que usa a 

língua materna em conjunto com termos metalinguísticos para explicar a 

língua-alvo e seu funcionamento. O problema é duplo. Primeiro, ensinar sobre 

a língua pode fazê-la parecer menos real; quando a língua alvo não é usada 

regularmente na sala de aula, ela é essencialmente representada como irreal e 

não funcional, boa como conteúdo, mas não como um meio de ensino e de 

gestão da sala de aula enquanto espaço social e interativo. O segundo 

problema é que ensinar sobre a língua depende de fatos sociais, tais como 

termos metalinguísticos que reificam a própria língua-alvo. (FREEMAN, 

2016, p. 181, grifo do autor)16. 

 

 Para ilustrar, o autor fornece o exemplo de dois tipos diferentes de instrução que um 

professor pode fornecer aos seus alunos na aula: “Formule frases usando o tempo pretérito” 

versus “Fale sobre o que você fez ontem”. Ele explica que a primeira instrução congela a língua-

alvo em suas propriedades formais, enquanto a segunda funciona como um comando 

interacional.  Esse autor considera o modelo de ensino na língua materna menos efetivo, mas 

afirma que ele é provavelmente a norma global nos países em que o inglês é a LA ensinada nas 

escolas (FREEMAN, 2016). 

Em suma, Freeman faz uma análise acerca do saber e do pensamento docentes no ensino 

de línguas, a partir de uma perspectiva geracional, sendo o pensamento docente classificado em 

gerações que vão de 0 a 3. Quanto ao saber relacionado a cada etapa de pensamento, as gerações 

vão de 1 até a atual, conforme o Quadro 2:  

Quadro 2 – Paralelos geracionais no pensamento e saber docentes 

Geração Pensamento Docente17 Preocupação (foco) Saber Docente 

0 Pensamento como sinônimo 

de comportamento  

_ _ 

1 Pensamento metodológico O que - conteúdo e didática Saber disciplinar 

2 Pensamento sintético Como - escolha Saber como Didática  

3 Pensamento heurístico Quem e Onde - contexto Saber em relação à 

pessoa e ao lugar 

Atual – Por que - propósito Saber para o ensino 
Fonte: Adaptado de Freeman (2016, p. 116). 

                                                           
16 ‘Teaching about’ the target language defines a form of teaching knowledge that uses the first language in 

conjunction with metalanguage terms to explain the target language and how it works. The problems are twofold. 

First, teaching about the language can make it seem less real; when the target language is not used regularly in 

the classroom, it is essentially portrayed as unreal and non-functional, good for content but not for means of 

teaching and running the classroom as a social and interactive space. Second, teaching about the language 

depends on social facts, such as metalinguistic terms, that reify the language itself. 
17 Esse assunto será tratado na seção 3. 
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 O Quadro 2 proporciona uma visão panorâmica das relações entre essas gerações e suas 

implicações para o ensino de línguas. Ele parte de um estágio no qual o saber docente era 

sinônimo de saber disciplinar, particularmente propiciado pela Linguística e pela Psicologia 

(Geração 1). A isso seguiu-se a possibilidade de escolha dentre os métodos emergentes 

considerados inovadores. Tal escolha demandava a elaboração de uma síntese dos 

pressupostos desses métodos e a adoção de um deles (Geração 2). Na sequência, situou-se o 

saber no professor e em seu contexto de sala de aula (Geração 3), para, então, se chegar à 

etapa em que o foco principal é um ensino de línguas voltado para a aprendizagem dos alunos 

(Geração Atual). 

Os saberes docentes constroem o percurso para o objeto da presente pesquisa. Cabe 

ressaltar que o foco não é analisar o “domínio” que o professor possui sobre o conteúdo que 

ensina, mas o que constitui esse saber que ele ensina. A proposta alinha-se ao que Shulman 

(2014), no campo da educação geral, propõe como “conhecimento de conteúdo". No que tange 

especificamente ao ensino de línguas, Freeman (2016) aborda também os conteúdos de ensino. 

 

2.2.1 Os saberes do conteúdo 

 

No campo geral da educação, dentre os autores que trabalham com os saberes 

docentes18, listados no Quadro 1, Shulman (2004) é quem dá maior ênfase à questão do 

conteúdo, ao qual se refere como sendo o missing paradigm das pesquisas sobre o ensino: 

 

Ao lermos a literatura que trata da pesquisa sobre o ensino, fica evidente que 

questões centrais permanecem sem ser formuladas. A ênfase recai em como 

os professores realizam a gestão da sala de aula, organizam atividades, 

gerenciam o tempo e a participação dos alunos, estruturam tarefas, atribuem 

elogios ou correções, formulam o nível das perguntas, planejam aulas e julgam 

a compreensão geral dos alunos. O que sentimos falta é do questionamento 

                                                           
18 Conforme afirmado anteriormente, a palavra “knowledge”, em Lee S. Shulman, tem sido traduzida, pelos autores 

de línguas neolatinas que o citam, como “conhecimento” e não como “saber”. Nesta tese, quando me refiro a 

Shulman, conservo o termo conhecimento, mas, nas demais passagens, utilizo o termo “saber”, pois o inglês 

possibilita essas duas traduções, e também porque esta tese fundamenta-se na teoria da Relação com o Saber. Uma 

diferenciação entre saber e conhecimento será considerada mais adiante, com base em Bernard Charlot. 
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sobre os conteúdos ensinados, as indagações realizadas e as explicações 

oferecidas. (SHULMAN, 2004, p. 199, ênfase do original).19  

 

Segundo Puentes, Aquino e Quillici Neto (2009), Shulman é um dos autores que mais 

têm contribuído para o desenvolvimento do campo de estudos sobre os saberes docentes. Ele 

realizou uma pesquisa em 1986 em Stanford (EUA), intitulada The Knowledge Growth in 

Teaching (Desenvolvimento do Conhecimento de Ensino), através da qual foram estabelecidas 

as bases para uma reforma educacional em seu país. Um ano depois, ao discutir as habilidades, 

qualidades e capacidades que fazem de uma pessoa um professor competente, ele formulou uma 

Base do Conhecimento Docente e classificou esse conhecimento em sete categorias 

(apresentadas anteriormente no Quadro 1), conforme segue com detalhamento: 1) 

conhecimento de conteúdo, relacionado ao conhecimento da matéria que os professores 

ensinam; 2) conhecimento pedagógico geral, que transcende à disciplina ensinada e se refere 

aos princípios gerais e estratégias de gestão e organização de sala de aula; 3) conhecimento do 

currículo, associado aos programas e materiais instrucionais que servem como ferramentas do 

ofício docente; 4) conhecimento didático do conteúdo, que se refere ao amálgama entre a 

matéria e a didática – que pertence à esfera exclusiva dos professores, sua forma particular de 

compreensão da sua profissão; 5) conhecimento dos alunos e suas características; 6) 

conhecimento dos contextos educativos, que diz respeito ao funcionamento dos grupos e da 

aula, do financiamento educativo, da cultura e características das comunidades; e 7) 

conhecimento das finalidades, objetivos e dos valores educativos e seus fundamentos históricos 

e filosóficos (SHULMAN, 2004, p. 227). 

Os autores supracitados afirmam que ninguém antes de Shulman “chegou a considerar 

a existência de um conhecimento didático do conteúdo por parte do professor, separado do 

próprio conhecimento do conteúdo” (PUENTES, AQUINO & QUILLICI NETO, 2009, p. 173-

174). Por outro lado, segundo García (1992), a existência diferenciada desses dois tipos de 

conhecimento não é ponto pacífico entre os estudiosos, pois alguns deles, a exemplo de 

McEwan & Bull, defendem que alguém só pode afirmar que conhece uma matéria se for capaz 

                                                           
19 De acordo com o original: In reading the literature of research on teaching, it is clear that central questions are 

unasked. The emphasis is on how teachers manage their classrooms, organize activities, allocate time and turns, 

structure assignments, ascribe praise or blame, formulate the levels of their questions, plan lessons, and judge 

general student understanding. What we miss are questions about the content of the lesson taught, the questions 

asked, and the explanation offered. (SHULMAN, 2004, p. 199) 
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de ensiná-la, e que todo conhecimento de um conteúdo ou disciplina já pressupõe uma dimensão 

pedagógica em si. No entanto, para Shulman, não basta apenas uma compreensão pessoal da 

matéria para ensiná-la, os professores encontram formas de comunicar esse conhecimento, 

tornando-o compreensível para seus alunos. 

Esse mesmo autor, em sua categorização do conhecimento docente, subdivide o 

conhecimento do conteúdo em três componentes: a) conhecimento do conteúdo específico da 

matéria, b) conhecimento curricular, e c) conhecimento didático do conteúdo. Segundo 

Mizukami (2004), as sete categorias da base de conhecimento docente elencadas por Shulman 

e supracitadas podem ser agrupadas nesses três componentes que detalho a seguir. 

O conhecimento do conteúdo específico diz respeito à quantidade e organização do 

conhecimento em si na mente dos professores. Shulman é um dos pesquisadores que 

consideram o conhecimento docente sob o paradigma do “pensamento do professor”. Nesse 

paradigma, como o próprio nome indica, busca-se compreender o que o professor pensa sobre 

o trabalho que realiza, as decisões tomadas em sua prática docente, e pode envolver também os 

aspectos cognitivos, no que diz respeito a como ele aprende a ser professor. Dá-se ênfase aos 

seus conteúdos de pensamento e seu conhecimento tanto sobre os alunos, os conteúdos de 

ensino, como também sobre o currículo, dentre outros aspectos.  

No caso do ensino de línguas, Freeman argumenta sobre o mesmo paradigma utilizado 

por Shulman: 

 

[...] para mais bem entender o ensino de línguas, precisamos saber mais sobre 

os professores de línguas: o que eles pensam, como eles pensam, o que eles 

sabem, e como eles aprendem. Especificamente, precisamos entender melhor 

como os professores concebem o que eles fazem: o que eles sabem sobre o 

ensino de línguas, o que eles pensam da sua própria prática de sala de aula, e 

como os saberes e os processos de pensamento são aprendidos formalmente 

nos cursos de formação de professores e de maneira informal na experiência 

de trabalho.20 (FREEMAN, 1996, p. 1). 

 

                                                           
20 [...] to better understand language teaching, we need to know more about language teachers: what they do, how 

they think, what they know, and how they learn. Specifically, we need to understand more about how language 

teachers conceive what they do, what they know about language teaching, how they think about their classroom 

practice, and how that knowledge and those thinking processes are learned through formal teacher education and 

informal experience on the job. 
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Na caracterização do conhecimento do conteúdo de uma matéria de ensino, Shulman o 

descreve como apresentando uma estrutura substantiva e uma sintática. A estrutura substantiva 

está relacionada às diversas maneiras em que os conceitos e princípios de uma disciplina são 

organizados. Inclui os marcos conceituais de explicação que orientam as indagações em uma 

disciplina e dão sentido aos dados. García (1992) esclarece que não se trata apenas de 

informação factual, de princípios e conceitos gerais da matéria, mas também do conhecimento 

dos marcos teóricos, das tendências e da estrutura interna da disciplina em questão, e que vão 

determinar sob qual perspectiva os professores ensinam.  

Quanto à estrutura sintática, diz respeito a um conjunto de maneiras em que os critérios 

de verdade ou falseabilidade, validação ou não validação são estabelecidos, bem como aos 

padrões que orientam as pesquisas de uma determinada área de conhecimento, estabelecidos 

por uma comunidade disciplinar. Nesse sentido, os professores precisam ser capazes de definir 

não só as verdades aceitas em sua área de domínio, mas também de explicar por que 

determinada proposição é aceita, validada, como está relacionada com outras proposições, e o 

que é central ou não em sua disciplina. Segundo Mizukami (2004, p. 4), “é importante que o 

professor não só aprenda os conceitos, mas que compreenda à luz do método investigativo e 

dos cânones de ciência assumidos pela área de conhecimento”.  

No que diz respeito ao conhecimento curricular, esse abrange os programas destinados 

ao ensino de determinadas disciplinas, bem como seus assuntos, de acordo com o nível de 

ensino dos alunos, a relação de seus materiais instrucionais com os programas, incluindo 

materiais alternativos de ensino. Para Shulman, um professor deveria também estar 

familiarizado com o que os seus alunos estão estudando em outras disciplinas naquele dado 

momento, bem como o que já foi estudado no passado e o que ainda será considerado dentro 

da própria disciplina, quer seja durante o mesmo ano escolar ou nos anos vindouros. 

Já o conhecimento didático do conteúdo vai além do conhecimento da disciplina em 

si e envolve a sua condição enquanto conteúdo ensinável. Segundo Shulman, trata-se de um 

novo tipo de conhecimento que é construído constantemente pelos professores ao ensinarem a 

disciplina, constituindo-se um amálgama dos demais conhecimentos da base por ele delineada. 

Envolve os assuntos mais frequentemente ensinados, as ilustrações, exemplos, analogias e 

metáforas utilizados para facilitar a explanação das ideias e para tornar a matéria compreensível 

aos alunos, conforme afirma: 
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Dentro da categoria do conhecimento didático do conteúdo, eu incluo, para a 

maioria dos tópicos regularmente ensinados de uma determinada área, as 

representações mais úteis de tais ideias, as analogias mais poderosas, 

ilustrações, exemplos, explanações e demonstrações – em suma, os modos de 

representar e formular a matéria de forma a torná-la mais compreensível para 

outros. (SHULMAN, 2004, p. 203).21   
 

Esse autor acrescenta que tal conhecimento também está relacionado ao entendimento 

por parte dos professores do que faz certos tópicos serem mais difíceis ou não de se aprender, 

bem como das concepções que os estudantes de diferentes idades e repertórios apresentam. 

Trata-se de um conhecimento especializado que os professores possuem e para o qual agem 

como protagonistas em sua construção.  

 

2.2.2 O conhecimento didático de conteúdo e a transposição didática  

 

O conhecimento didático de conteúdo faz de uma matéria algo ensinável para os alunos 

porque opera modificações sobre ela. Há, portanto, adaptações, simplificações, representações, 

utilização de metáforas e outros recursos com o objetivo de tornar a matéria compreensível para 

quem está aprendendo. Mas essas transformações não são simplificações de um conhecimento 

científico a ser transmitido aos alunos dos primeiros níveis de ensino, ou uma transposição 

didática nos moldes de Chevallard (1991), pois a escola não se coloca no papel de transmitir o 

chamado “saber sábio” (termo de Chevallard), ou seja, o conhecimento científico. Conforme 

atesta Chervel (1990, p. 181), “a escola não se define por uma função de transmissão de saberes, 

ou de iniciação às ciências de referência”.  

A ideia de transposição didática foi proposta pelo sociólogo Verret e depois 

desenvolvida por Chevallard e Joshua em seus estudos sobre o conceito de distância na Didática 

da Matemática. Segundo Chevallard, o conhecimento científico – por ele denominado como 

“saber sábio” – passa por um conjunto de transformações adaptativas que o tornam um objeto 

de ensino escolar. Ao trabalho de transformação desse objeto de saber em um objeto de ensino 

ele denomina de transposição didática. Em seu modelo didático, esse trabalho de transformação 

                                                           
21 Within the category of pedagocial content knowledge I include, for the most regularly taught topics in one´s 

subject area, the most useful forms of representation of those ideas, the most powerful analogies, illustrations, 

examples, explanations, and demonstrations – in a word, the ways of representing and formulating the subject that 

make it comprehensible to others. 
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é realizado por atores especializados e instituições localizadas no que ele chama de “noosfera”, 

inserida no entorno ou sociedade. O saber sábio, produzido pelos pesquisadores, constitui a 

referência dos saberes e passa pelos processos de descontextualização, descontemporalização, 

despersonalização e naturalização, durante a transposição didática, a fim de tornar-se ensinável.  

Chervel destaca que o pensamento de que a escola ensina as ciências é muito comum: 

 

Estima-se ordinariamente, de fato, que os conteúdos de ensino são impostos 

como tais à escola pela sociedade que a rodeia e pela cultura na qual ela se 

banha. Na opinião comum a escola ensina as ciências, as quais fizeram suas 

comprovações em outro local. Ela ensina a gramática porque a gramática, 

criação secular dos lingüistas, expressa a verdade da língua; ela ensina as 

ciências exatas, como a matemática, e, quando ela se envolve com a 

matemática moderna é, pensa-se, porque acaba de ocorrer uma revolução da 

ciência matemática; ela ensina a história dos historiadores, a civilização e a 

cultura latinas da Roma antiga, a filosofia dos grandes filósofos, o inglês que 

se fala na Inglaterra ou nos Estados Unidos, e o francês de todo o mundo. 

(CHERVEL, 1990. p. 180). 
 

 A ideia de que a gramática expressa “a verdade da língua”, cabe ressaltar, decorre de 

mitos acerca da natureza da língua como sendo algo estanque e uniforme, e da confusão criada 

historicamente entre língua e gramática normativa. Bagno faz uso de uma metáfora para a 

diferença entre ambas: 

A língua é um enorme iceberg flutuando no mar do tempo, e a gramática é a 

tentativa de descrever apenas uma parcela mais visível dele, a chamada norma 

culta. Essa descrição, é claro, tem seu valor e seus méritos, mas é parcial (no 

sentido literal e figurado do termo) e não pode ser autoritariamente aplicada a 

todo o resto da língua – afinal a ponta do iceberg que emerge representa 

apenas um quinto do seu volume total. (BAGNO, 2006, p. 9, 11, grifos do 

autor). 

 

Chervel destaca esse aspecto como fazendo parte de um rol de opiniões comuns, assim 

como a ideia de que a escola alegadamente ensinaria o inglês da Inglaterra ou dos Estados 

Unidos. Suposições como esta podem ter efeitos sobre as representações dos professores acerca 

de ensinar uma língua “estrangeira”. Alguns deles podem vivenciar o que Bernat (2008) 
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caracteriza como a “síndrome do impostor”, que está relacionada ao desconforto por ensinarem 

uma língua da qual não são falantes nativos.22 

Chervel acrescenta que a concepção de escola como mero agente de transmissão de 

saberes elaborados fora do seu âmbito tem origem na ideia de que ela é um lugar do 

“conservadorismo, da inércia, da rotina” (CHERVEL, 1990, p. 182). Ao contrário disso, ele 

compreende a escola como lugar de criação de conhecimentos novos, conforme declara: 

 

Se se pode atribuir um papel “estruturante” à função educativa da escola na 

história do ensino, é devido a uma propriedade das disciplinas escolares. O 

estudo dessas leva a pôr em evidência o caráter eminentemente criativo do 

sistema escolar, e portanto a classificar no estatuto dos acessórios a imagem 

de uma escola encerrada na passividade, de uma escola receptáculo dos sub-

produtos culturais da sociedade. [...] Porque são criações espontâneas e 

originais do sistema escolar é que as disciplinas merecem um interesse todo 

particular. (CHERVEL, 1990, p. 184). 

 

Nessa perspectiva, o conhecimento científico perde sua exclusividade como saber de 

referência, e o locus da produção de saberes expande-se para outras instâncias da sociedade, 

tais como a escola. Sendo uma instituição eminentemente criativa, a escola elabora novos 

saberes e opera também modificações, no sentido de que os conteúdos nela ensinados não são 

estáticos, não existem nos indivíduos nem nas instituições por si sós como imutáveis, mas são 

criados e reconfigurados nas relações estabelecidas entre os saberes e os indivíduos no ambiente 

onde são ensinados.  

Shulman não utiliza o conceito de transposição didática, mas o de “transformação”, que 

é um dos elementos constitutivos do que ele chama de “raciocínio pedagógico”, em que as 

ideias compreendidas pelo professor são reelaboradas para que possam ser ensinadas: 

 

Nós usamos o termo geral ‘transformação’ para designar o comportamento 

de atividades do professor de se mover de sua própria compreensão da 

matéria e das representações mais úteis para aquela compreensão, para 

variações de representação, narrativas, exemplos e associações prováveis 

de iniciar compreensões por parte dos alunos. Como os alunos são 

múltiplos, as representações devem ser várias. A multiplicidade de 

                                                           
22 Segundo Bernat (2008), na síndrome do impostor, os professores geralmente têm uma sensação de falta de 

autenticidade, de que eles fazem uma imitação imperfeita dos falantes nativos, o que afeta sua autoestima e 

segurança em relação à sua profissão. 
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conexões oferece compreensões mais duráveis e ricas, de forma que as 

variações produzidas pelas transformações são consideradas, em princípio, 

como sendo uma virtude. (WILSON, SHULMAN, RICHERT, 1987 apud 

MIZUKAMI, 2004, p. 42). 

 

Cabe ressaltar que tal transformação não toma como saber de referência o saber 

científico, visando a simplificá-lo a fim de torná-lo palatável aos estudantes, como faz 

Chevallard.  No entanto, pelo fato de a transformação dos conteúdos ocasionar variações de 

representações, podem ocorrer – e é saudável que ocorram – os mais diversos entendimentos 

dos conteúdos a serem ensinados.  

Independente de tais variações, Chervel (1990) destaca os elementos constitutivos das 

disciplinas escolares, que serão explanados a seguir. 

 

2.3 A CONFIGURAÇÃO DAS DISCIPLINAS ESCOLARES 

 

 Chervel (1990, p. 184) afirma que “uma disciplina escolar comporta não somente as 

práticas docentes da aula, mas também as grandes finalidades que presidiram sua constituição 

e o fenômeno de aculturação de massa que ela determina”. Segundo esse autor, a escola 

apresenta uma função dupla na sociedade: a de instruir as crianças e a de educá-las. Para essa 

função, conta com as disciplinas escolares que formam os indivíduos e também formulam uma 

cultura que consegue “penetrar, moldar, modificar a cultura da sociedade global”.  

Além disso, subjacentes às disciplinas estão as finalidades impostas pela sociedade à 

escola, pois, segundo o autor supracitado, “a sociedade, a família, a religião experimentaram, 

em determinada época da história, a necessidade de delegar certas tarefas educacionais a uma 

instituição especializada” (CHERVEL, 1990, p. 187). Isso tem ocorrido por meio dessas 

finalidades, que o autor classifica em: a) finalidades religiosas; b) finalidades sociopolíticas; c) 

finalidades de ordem psicológica; d) finalidades culturais; e) finalidades mais sutis de 

socialização do indivíduo (CHERVEL, 1990, p. 188). A esse respeito, o autor ilustra que, 

durante o século XIX, na França, o ensino clássico tradicional tinha como finalidade a formação 

moral, uma vez que dava primazia à educação moral, por meio das disciplinas. Como exemplo 

dos dias atuais, poderíamos questionar as finalidades para o estabelecimento da obrigatoriedade 
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do ensino de inglês, através de Medida Provisória 746/2016, depois da trajetória incerta do 

ensino de línguas adicionais na educação brasileira, apesar de não ser o objeto desta tese. 

Chervel ressalta a importância de se distinguir dois tipos de finalidades de uma 

disciplina: as “de objetivo ou teóricas” e as “reais”, pois os textos oficiais tendem a misturar 

esses dois tipos. Isso porque “a educação dada e recebida nos estabelecimentos escolares é, à 

imagem das finalidades correspondentes, um conjunto complexo que não se reduz aos 

ensinamentos explícitos e programados” (CHERVEL, 1990, p. 188).  

As finalidades de objetivo ou teóricas são aquelas presentes nos documentos oficiais. 

Elas geralmente não coincidem com as finalidades reais, ou seja, com o que acontece na prática: 

 

Mas as finalidades de ensino não estão todas forçosamente inscritas nos textos. 

Assim, novos ensinos às vezes se introduzem nas classes sem serem 

explicitamente formulados. Além disso, pode-se perguntar se todas as 

finalidades inscritas nos textos são de fato “finalidades reais”. [...] Deve 

sobretudo tomar consciência de que uma estipulação oficial, num decreto ou 

numa circular, visa frequentemente, mesmo se ela é expressada em termos 

positivos, corrigir um estado de coisas, modificar ou suprimir certas práticas, 

do que sancionar oficialmente uma realidade. (CHERVEL, 1990, p. 189, 190). 

 

No centro do ensino escolar está a figura do professor, que pode introduzir nas aulas 

ensinos que não necessariamente correspondem àqueles das orientações curriculares oficiais. 

No caso do ensino de inglês, por exemplo, quando os Parâmetros Curriculares Nacionais 

argumentam em favor de um ensino visando ao engajamento discursivo do aluno isso não quer 

dizer que o ensino se materialize dessa forma no dia a dia da sala de aula.  

Para Chervel, as disciplinas funcionam como dispositivos de aculturação das novas 

gerações e elas apresentam uma regularidade em sua configuração ou seus componentes que se 

entrelaçam em prol do seu funcionamento: 

 

A disciplina escolar é então constituída por uma combinação, em 

proporções variáveis, conforme o caso, de vários constituintes: um ensino 

de exposição, os exercícios, as práticas de incitação e de motivação e um 

aparelho docimológico, os quais, em cada estado da disciplina, funcionam 

evidentemente em estreita colaboração, do mesmo modo que cada um deles 

está, à sua maneira, em ligação direta com as finalidades. (CHERVEL, 

1990, p. 207). 
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 De acordo com esse autor, a exposição pelo professor de um conteúdo de conhecimentos 

é o primeiro constituinte da disciplina escolar na ordem cronológica do ensino e de sua 

relevância, pois é a exposição que distingue a disciplina das modalidades de ensino que não são 

realizadas pela escola. Esse ensino de exposição pode ser apresentado pelo professor ou por 

meio de um manual e se constitui o eixo central da disciplina. 

Um segundo componente das disciplinas são os exercícios, que têm o papel de fixar os 

conteúdos e de cuja qualidade depende o sucesso da disciplina. Chervel considera como 

exercício toda atividade do aluno, observável pelo mestre e que apresente o objetivo de fixação 

do que foi estudado. Juntamente com os conteúdos explicitados, os exercícios constituem o 

núcleo da disciplina. 

O terceiro componente são as práticas de incitação e motivação dos alunos, para que 

eles desenvolvam interesse, disposições e, até mesmo, gosto pelos conteúdos e exercícios a 

serem apresentados. O autor acrescenta: 

 

A história das práticas de motivação e de incitação ao estudo atravessa lado a 

lado toda história das disciplinas. Trata-se de não somente de preparar o aluno 

para a nova disciplina, mas selecionar, aliás com igual peso, os conteúdos, os 

textos, as narrações mais estimulantes, na verdade de levar-lhe a se engajar 

espontâneamente [sic] nos exercícios nos quais ele poderá expressar sua 

personalidade. (CHERVEL, 1990, p. 205). 

 

Por último, Chervel menciona como quarto componente de uma disciplina, o aparelho 

docimológico23, que supre a necessidade de avaliação dos alunos, de quantificar os rendimentos 

da aprendizagem, expressando-os em médias. Ele envolve os exercícios utilizados como 

controle, as provas de exame final e os exames internos e externos à escola. 

O peso específico da parte teórica ou expositiva varia de acordo com a disciplina. Nesse 

sentido, Chervel (1990, p. 202) ilustra o caso da disciplina Retórica no ensino clássico francês, 

que era realizada através da memorização, e que, por sua afinidade com a composição e com a 

redação, foi se modificando ao longo da história das disciplinas, o que resultou no 

                                                           
23 Relativo à docimologia, palavra de origem grega, cunhada pelo psicólogo francês Henri Piéron, na década de 

1920, que significa “o estudo sistemático dos exames (atribuição de notas, variabilidade interindividual e 

intradividual dos examinadores, factores subjectivos, etc) (Cf. PIÉRON apud MIRANDA, 1982, p. 39). 
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questionamento sobre se ela se apresentava enquanto “savoir” (saber), mais próximo da 

retórica, ou de “savoir-faire” (um saber-fazer), próprio da composição. 

Esses quatro elementos constituintes da disciplina foram levados em consideração na 

análise dos depoimentos e nas observações de aulas dos participantes desta pesquisa.  

Por conseguinte, é possível que professores operem seleções e escolhas que destoem 

dos saberes considerados como de referência – apontados nas orientações curriculares, livros 

didáticos, projetos pedagógicos e outros –, ou que se desviem consideravelmente de um 

conhecimento específico do conteúdo de uma determinada disciplina. Outro fator que altera o 

conteúdo a ser ensinado é a falta de domínio por parte do professor da matéria que ensina. No 

caso do ensino de inglês, por exemplo, já se tornou emblemático dizer, e até em tom jocoso, 

que, na escola regular, só se ensina o verbo to be. 

Freeman (2016) chama a atenção para a especificidade dos conteúdos de ensino de 

línguas, pois, diferentemente de outras disciplinas, nesse ensino, a língua é o próprio conteúdo 

e é, ao mesmo tempo, o meio de ensino desse conteúdo. Ele considera os conteúdos na 

perspectiva das gerações de pensamento docente, como também no enfoque dado pelos 

professores quanto à perspectiva de ensino, se ela é on ramp (um meio de acesso a outro estágio 

dos estudos) e/ou um microcosmo do mundo social, nesse último caso, reproduzindo na sala de 

aula situações que podem ser vividas fora desse ambiente. 

De uma certa forma, as transformações por que passam os conteúdos de uma disciplina, 

ainda que sejam criativas, podem vir a contribuir para uma precarização do seu ensino. No 

entanto, elas podem ser ocasionadas pelas condições materiais dos estabelecimentos de ensino 

e condições de trabalho dos professores, dentre outros fatores pelos quais os docentes não 

podem ser responsabilizados, visto que não são resultantes de uma opção realizada por eles. 

Em relação ao ensino de inglês, os próprios documentos oficiais admitem a existência de 

condições estruturais que afetam o ensino dessa matéria nas escolas. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para a Língua Estrangeira declaram: 

 

Deve-se considerar também o fato de que as condições na sala de aula da 

maioria das escolas brasileiras (carga horária reduzida, classes superlotadas, 

pouco domínio das habilidades orais por parte da maioria dos professores, 

material didático reduzido a giz e livro didático etc.) podem inviabilizar o 

ensino das quatro habilidades comunicativas. (BRASIL, 1998, p. 21). 
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 No entanto, conforme o próprio Chervel (1990) destaca, as condições e os materiais 

instrucionais adequados não garantem necessariamente um ensino de qualidade. É preciso 

lembrar que, mesmo antes de ensinar, o professor precisa sobreviver e se manter na profissão. 

Para tanto, algumas vezes são necessárias certas estratégias, que serão explanadas a seguir. 

 

2.4  AS ESTRATÉGIAS DE SOBREVIVÊNCIA 

 

Além das condições estruturais onde se realiza o ensino, as estratégias de sobrevivência 

citadas por Woods (1990) – que não são necessariamente prejudiciais – podem causar algumas 

alterações no andamento das aulas e na natureza dos conteúdos ensinados. Segundo Silva (2014, 

p. 53), essas estratégias “podem explicar os diversos posicionamentos tomados pelo professor 

a fim de que ele se sinta mais confortável e, como o próprio termo diz, sobreviva em sua rotina 

na escola para além de abordagens, métodos e técnicas de ensino difundidas por especialistas”. 

Esse autor acrescenta: 

 

[...] a tarefa do professor não é só trabalhar os conteúdos delineados no 

programa de ensino. Ele precisa desempenhar tarefas e resolver problemas 

trazidos pelos alunos e pela instituição, problemas estes que não estavam 

previstos. Muitas vezes, o professor trabalha sob pressão e precisa dar conta 

de situações sobre as quais não tem controle – uma delas, a falta de 

conhecimento sobre teorias do ensino-aprendizagem. (SILVA, 2014, p. 54) 
 

 Nesse sentido, Charlot (2005, p. 98) destaca que os professores vivem uma situação de 

tensão, uma vez que é preciso “primeiro sobreviver, depois ensinar: esta é, daí em diante, a 

ordem de prioridades para os professores”. Ele acrescenta que ser professor é agir na urgência 

para resolver problemas na sala de aula, a maioria deles imprevisíveis: 

 

Hoje em dia, o professor já não é um funcionário que deve aplicar regras 

predefinidas, cuja execução é controlada por sua hierarquia; é, sim, um 

profissional que deve resolver os problemas. A injunção passou a ser: “Faça o 

que quiser, mas resolva aquele problema”. O professor ganhou uma autonomia 

profissional mais ampla, mas, agora, é responsabilizado pelo fracasso dos 

alunos. (CHARLOT, 2013, p. 99). 
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Ao se referir aos universais da situação de ensino – regularidades observadas nos 

sistemas escolares em todo o mundo –, esse mesmo autor ressalta que: 

 

Ensinar não é uma tarefa serena, não há idade de ouro do professor (exceto 

por ilusão retrospectiva). Mas os universais nos permitem compreender 

melhor por que, no mundo inteiro e em todas as épocas, os professores vivem 

como profundamente legítimos e, ao mesmo tempo sempre ameaçados. São 

profundamente legítimos, pois são transmissores da humanidade, portadores 

do essencial. Sentem-se, porém ameaçados, mal considerados, injustamente 

suspeitos, culpabilizados, pois são, por sua própria situação, tomados em um 

conjunto de imposições contraditórias e de tensões que os fragilizam. 

(CHARLOT, 2005, p. 78). 

 

 Em face dessas tensões, as estratégias de sobrevivência podem ser úteis para o professor 

no exercício de sua profissão. Woods (1990) destaca que elas têm como princípio fundamental 

a acomodação, ou seja, a resolução de problemas que ameaçam a continuidade do trabalho 

docente e a permanência do professor na profissão. Esse autor detalha oito tipos de estratégias, 

cujo objetivo principal é o controle de situações impeditivas ao bom andamento de seu trabalho. 

As estratégias são classificadas em: socialização, dominação, negociação, fraternização, 

ausência (ou remoção), ritual (ou rotina), terapia ocupacional e moralização. 

 Como primeira estratégia Woods afirma que a socialização diz respeito às regras de 

convivência estabelecidas pela escola com o intuito de propiciar uma relação harmônica entre 

os alunos, entre professores e alunos e entre estes e os demais membros da comunidade escolar. 

Elas incluem a valorização de um protótipo de bom aluno e de bom comportamento, inclusive 

por meio da atribuição de prêmios. Há também regras quanto à maneira de se vestir na escola, 

de se dirigir aos professores e diretores, de circular pelo ambiente escolar, dentre outras. Na 

aula de inglês, especificamente, outras regras de convivência podem ser incluídas, como, por 

exemplo, o uso da língua inglesa para a comunicação durante a aula no que diz respeito a pedir 

licença, permissão para ir ao banheiro, tirar dúvidas e cumprimentar os colegas. 

 A estratégia de dominação envolve as imposições de autoridade através do tom de voz, 

gritos, ofensas, sermões, entre outras ações, a fim de se manter a ordem. Uma vez que a 

palmatória e os demais castigos corporais que eram utilizados para dar conta da indisciplina já 

foram abolidos há muito tempo, o tom de voz mais alto, estridente ou grave, muitas vezes, é 
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utilizado pelos professores para inibir qualquer tipo de desobediência às regras que possa 

desestabilizar sua autoridade em sala de aula. 

 A estratégia de negociação está baseada na troca e no estabelecimento ou não de 

concessões. Manifesta-se na forma de elogios, apelações, promessas ou ameaças, que muitas 

vezes burlam algumas regras ou atividades próprias da instituição de ensino. Pode envolver a 

utilização de músicas, vídeos, filmes, passeios, que, embora possam ter um viés educativo, 

muitas vezes são utilizados fora desse propósito para que o professor ganhe a simpatia e a 

cumplicidade dos alunos, a fim de negociar outros aspectos do ensino. Nas aulas de inglês, pode 

ocorrer um apelo muito forte à utilização de músicas, vídeos, brincadeiras, festas de Halloween 

e recursos semelhantes, uma vez que uma grande parte dos produtos da indústria de 

entretenimento se apresenta nessa língua.  

 A quarta estratégia, a da fraternização, busca diminuir os conflitos entre as duas 

gerações: a do professor e a dos alunos. Segundo Woods (1990, p. 105), ela obedece ao 

princípio de “se você não pode vencê-los, junte-se a eles”. É quando o professor procura 

desempenhar o papel de “amigo” dos alunos, utilizando sua linguagem e estilo, no intuito de 

buscar cumplicidade, a fim de evitar problemas com eles. Alguns professores, durante as aulas, 

no intuito de estabelecer um bom relacionamento com os alunos, fazem referência a artistas do 

momento, músicas, programas de televisão, redes sociais, jogos eletrônicos, na tentativa de se 

tornar um “brother” – para mencionar a linguagem dos mais jovens – dos seus alunos. Muitos 

professores até passam a utilizar um estilo de vestimenta mais atual, na busca dessa 

identificação com os alunos. 

 Já a estratégia de ausência ou remoção pode envolver tanto a ausência física quanto a 

simbólica. É possível que se materialize nas faltas frequentes do professor às aulas e na fuga às 

atividades escolares, como reuniões pedagógicas. Alguns professores conseguem remoção para 

outros setores como bibliotecas e secretarias, a fim de fugir da área de conflito representada 

pela sala de aula. Essa falta pode se manifestar também simbolicamente na redução dos 

conteúdos ensinados, no fingir que está ocupado com outras tarefas que não sejam a de ministrar 

a aula, no sonhar acordado, cochilar, ignorar os problemas e dificuldades dos alunos, fingir que 

algo está acontecendo para se ausentar da sala de aula e outras tantas. 

 A sexta estratégia de sobrevivência, a de ritual ou rotina, está relacionada com a 

estrutura imposta na vida escolar que serve de base para o estabelecimento do controle e da 
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manutenção da ordem. Obviamente, a rotina é necessária em nossa vida diária e também no 

ambiente escolar, pois, de outro modo, seríamos obrigados a lidar com imprevistos e situações 

inusitadas vez após vez, o que demandaria esforço e tempo extras que poderiam ser empregados 

em outras atividades. No entanto, o problema está em o professor se tornar inflexível às 

mudanças na rotina. Woods assevera que, uma vez instituída, é muito difícil livrar-se dela. Por 

vezes, o professor passa a adotar rituais diários, atividades repetitivas e enfadonhas que tornam 

a aula mecânica. Alguns exemplos, no caso do ensino de inglês, são o uso repetitivo dos 

exercícios em forma de drills, presentes desde o método audiolingual de base behaviorista; os 

esquemas rígidos de utilização exclusiva do livro didático; a repetição descontextualizada de 

vocabulário; ditados e cópias exaustivas dos livros ou da lousa, desconectados do uso da língua, 

dentre outras.  

 Outra estratégia de sobrevivência é a terapia ocupacional, que pode ser utilizada tanto 

pelos professores como pelos alunos. Consiste na realização, durante as aulas, de atividades 

consideradas terapêuticas e que não estão relacionadas com os propósitos de ensino. Essas 

atividades envolvem desde ouvir música, assistir a videoclipes e filmes, ler revistas não 

relacionadas às aulas, desenhar. Atualmente, podemos incluir nesse rol a utilização dos 

dispositivos digitais que possibilitam o acesso à Internet e às redes sociais para outros fins que 

não os da aula. Outro subterfúgio é quando os professores conversam demoradamente com 

outros ou com algum aluno específico para o tempo passar, quando falam ao celular, ou, até 

mesmo, quando interrompem o andamento normal da aula para contar experiências muito 

extensas com viagens e histórias não relacionadas com o assunto em pauta. 

 A última estratégia de sobrevivência elencada é denominada de moralização e está 

relacionada ao estabelecimento de coesão do grupo através da construção da confiança mútua; 

do incentivo ao desenvolvimento de laços afetivos, ao exercício da solidariedade, ao 

desencorajamento dos sentimentos de inveja entre os grupos e subgrupos de professores, bem 

como ao enfrentamento de ameaças externas aos respectivos grupos. Os alunos também são 

encorajados pelos professores a desenvolver esses laços afetivos, bem como o sentimento de 

pertencimento ao grupo e à escola como um todo. 

 Embora tais estratégias possam servir de salvaguarda aos professores, Woods alerta 

quanto ao problema de encará-las necessariamente como facilitadoras do ensino: 
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As estratégias de sobrevivência não necessariamente facilitam o ensino. Elas, 

muitas vezes, se disfarçam dele e até assumem o seu lugar. O sucesso no uso 

de uma estratégia garante o estabelecimento dela no cotidiano da escola, mas 

muitos professores passam a se nutrir de estratégias, que acabam por se 

transformar, elas mesmas, em problemas. (WOODS, 1990, p. 118). 

 

Woods aborda o ensino de uma forma geral, mas, se considerarmos essas noções para o 

caso do ensino de inglês, que já tem uma carga horária reduzida, tais estratégias podem afetar 

sobremaneira o andamento regular das aulas, subtraindo o pouco tempo disponível e, até 

mesmo, ocasionando modificações nos conteúdos a serem ensinados.  

É durante o exercício profissional que os professores mobilizam seus saberes para 

ensinar, desenvolvem os saberes experienciais e podem colocar em ação estratégias como as 

delineadas por Woods. Nesta tese, volto minha atenção para o que é ensinado como inglês no 

Ensino Fundamental de escolas públicas, cujas respostas podem surgir na forma de conteúdos, 

habilidades, valores e outros aspectos, reconhecendo o caráter educacional da língua adicional 

no currículo escolar, mas ressaltando sua especificidade enquanto disciplina ensinada.  

Os autores que pesquisam sobre os saberes docentes realizam uma abordagem dos 

saberes e/ou conhecimentos necessários para que alguém possa ser um professor e dos saberes 

e/ou conhecimentos que esse mobiliza para o exercício de sua profissão. Esta tese, sem 

desconsiderar a importância desses saberes, tem o propósito de compreender, na perspectiva 

dos professores, em que se constitui o inglês enquanto objeto de ensino. 

Dos autores abordados, Shulman, no campo geral da educação, apresenta uma tipologia 

de saberes docentes que inclui uma categoria relativa aos conteúdos ensinados. Na área do 

ensino de línguas, é Freeman quem detém sua atenção sobre o assunto, analisando as 

especificidades dos conteúdos nesse âmbito, conforme explicitado na seção 3. Cabe ressaltar 

que, nesta tese, devido às peculiaridades da aprendizagem de uma língua, que pode envolver os 

saberes-objetos e as práticas sociais, o termo conteúdo é considerado em sentido amplo.  

Dos três componentes explicitados por Shulman como constitutivos do conhecimento 

de conteúdo (conhecimento específico de conteúdo, conhecimento curricular e conhecimento 

didático de conteúdo), foi considerado esse último, pois envolve a articulação do conhecimento 

específico da matéria de ensino com os conhecimentos pedagógicos gerais mobilizados para o 

ensino dessa matéria. García (1992, p. 8) esclarece que o conhecimento didático de conteúdo 

“se constrói a partir do conhecimento do conteúdo que o professor possui, assim como do 
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conhecimento pedagógico geral, do conhecimento dos alunos, [...] e também em consequência 

da biografia pessoal e profissional do professor”24.  

Shulman ressalta que, nas diferentes disciplinas, a maneira de se discutir a estrutura do 

conteúdo difere. Isso é de especial relevância para os estudos sobre a constituição do inglês 

enquanto objeto de ensino escolar, pois ele tende a não obedecer a uma lógica rígida dos 

discursos constituídos enquanto objeto de saber. Pelo menos no que diz respeito ao Ensino 

Fundamental, comumente não se ensinam teorias, conceitos e proposições dessa matéria.  

A escassez de pesquisas sobre os conteúdos das matérias ensinadas foi aludida por 

Shulman como sendo um paradigma ausente. Monteiro (2001) declara que houve um avanço 

significativo nas pesquisas sobre os saberes e ações docentes, no entanto, esta autora ressalta 

que: 

 

[...] mesmo esses trabalhos, que representam um avanço significativo para a 

compreensão da especificidade da ação docente, ainda se ressentem da 

ausência de pesquisas que direcionem seu foco de análise mais diretamente 

sobre a relação dos professores com os saberes que ensinam, tarefa esta que, 

certamente, demanda um esforço de especialistas das diferentes áreas de 

conhecimento específico, em trabalhos individualizados e coletivos, que 

possam melhor esclarecer essa relação tão valorizada pelos professores 

(principalmente aqueles que atuam no segundo segmento do ensino 

fundamental e no ensino médio) e, ao mesmo tempo, tão ausente de seus 

comentários e conversas cotidianas e profissionais. (MONTEIRO, 2001, p. 

123, grifo nosso). 

 

 A presente pesquisa busca contribuir para a diminuição dessa lacuna, pelo menos, no 

tocante à disciplina língua inglesa no segundo segmento do Ensino Fundamental, ao tentar 

compreender as relações dos professores com os saberes que ensinam. Tais relações estão 

intimamente ligadas à questão dos sentidos que o docente atribui a esses saberes na sua relação 

“com o mundo, com o outro e com ele mesmo” (CHARLOT, 2000, p. 80).  

Ao mencionar a carência de estudos sobre a relação dos professores com os saberes que 

ensinam, Monteiro (2001) não se referiu especificamente à noção de Relação com o Saber na 

perspectiva de Charlot (2000; 2005). Todavia, esta tese fundamenta-se nesse autor ao 

                                                           
24 [...] se construye a partir del conocimiento del contenido que el professor posee, así como del conocimiento 

pedagógico general, del conocimiento de los alumnos, [...] y también es consequência de la propia biografia 

personal e profissional del professor [...]. 
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considerar as dimensões epistêmica, identitária e social da relação com o saber, ensinado na 

disciplina LI, dos professores do Ensino Fundamental II, de escolas públicas em Sergipe. 

 

2.5 A RELAÇÃO COM O SABER 

 

Charlot salienta que a questão da Relação com o Saber não é nova, pois 

 

[...] atravessa a história da filosofia clássica, pelo menos até Hegel. Foi 

apresentada por Sócrates quando este disse ‘Conhece-te a ti mesmo’; é a 

questão do debate entre Platão e os sofistas; está no âmago da ‘dúvida 

metódica’ de Descartes e do cogito que vem em seguida; está muito presente 

na Fenomenologia do Espírito, de Hegel [...]. (CHARLOT, 2005, p. 35). 

 

Charlot (2005, p. 36) acrescenta que a expressão “Relação com o Saber” é utilizada 

desde as décadas de 1960 e 1970, sendo encontrada em textos de alguns sociólogos, do didático 

Giordan, bem como de psicanalistas – a exemplo de Lacan, que é um dos pais dessa noção. No 

entanto, foi Charlot quem desenvolveu essa noção como organizadora de uma problemática, 

introduzindo-a na área da Educação a partir dos anos de 1980. Tal conceito foi apresentado em 

confronto com dados na década de 90, quando ele desenvolveu pesquisas nos bairros populares 

de Paris, juntamente com a equipe de pesquisa Educação, Socialização e Coletividades Locais 

(ESCOL), por ele idealizada e fundada junto ao Departamento de Ciências da Educação da 

Universidade de Paris VIII – Saint-Denis.25  

A Relação com o Saber é definida como sendo “relação com o mundo, com o outro e 

consigo mesmo” (CHARLOT, 2005, p. 45). Ela integra algo mais amplo, pois remete à questão 

antropólogica com que todos se confrontam ao nascer: a necessidade de aprender sobre um 

mundo pré-existente. O ser humano é inconcluso, ou seja, “o homem não é, deve tornar-se o 

que deve ser; para tal, deve ser educado por aqueles que suprem sua fraqueza inicial e deve 

educar-se”. Nessa mesma direção, Paulo Freire afirma que o homem, além de ser inconcluso, 

possui a faculdade de perceber-se como tal: 

                                                           
25 Paralelamente às pesquisas da ESCOL, Jacky Beillerot e sua equipe, na Universidade de Paris X, trabalharam 

a noção de Relação com o Saber na perspectiva psicanalítica. 
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Na verdade, diferentemente dos outros animais, que são apenas inacabados, 

mas não históricos, os homens se sabem inacabados. Têm a consciência de 

sua inconclusão. Aí se encontram as raízes da educação mesma, como 

manifestação exclusivamente humana. Isto é, na inconclusão dos homens e na 

consciência que dela têm. Daí que seja a educação um quefazer permanente. 

Permanente, na razão da inconclusão dos homens e do devenir da realidade. 

(FREIRE, 2005, p. 83-84). 

 

Portanto, esse homem inconcluso, ao nascer, encontra-se diante do impasse de aprender 

sobre um mundo já estruturado. Conforme Charlot salienta (2000, p. 53), o homem precisa 

aprender para “construir-se, em um triplo processo de ‘hominização’ (tornar-se homem), de 

singularização (tornar-se um exemplar único do homem), de socialização (tornar-se membro de 

uma comunidade, partilhando seus valores e ocupando um lugar nela)”. Segundo esse autor, 

essa “construção” apresenta a seguinte lógica: 

 

Todo ser humano é indissociavelmente social e singular e não há nenhum 

sentido em se perguntar qual a parte do social e a parte do singular. Eu sou 

100% social (senão, não seria mais um ser humano) e 100% singular (porque 

não há dois seres humanos semelhantes) e o total ainda é 100% e não 200%. 

Em termos mais científicos, as relações entre social e singular são 

multiplicativas, e não aditivas. O que é preciso compreender é a forma social 

de ser singular e a forma singular de ser social. (CHARLOT, 2005, p. 51). 

 

 A condição antropológica de aprender envolve a aprendizagem de saberes enquanto 

conteúdos intelectuais e objetos de pensamentos, bem como o domínio de atividades tais como 

andar, falar, comer, dentre outras inúmeras que se tornam necessárias no decorrer da existência 

humana. Nesse sentido, Charlot (2000, p. 66) apresenta o conceito de “figuras do aprender”, 

que está relacionado aos seguintes elementos: objetos-saberes com conteúdos intelectuais; 

objetos cujo uso deve ser aprendido; atividades a serem dominadas, e dispositivos relacionais 

com os quais a criança se depara no seu processo formativo. O mesmo autor afirma: 

 

São muitas as maneiras, no entanto, de apropriar-se do mundo, pois existem 

muitas ‘coisas’ para aprender. Aprender pode ser adquirir um saber, no 

sentido estrito da palavra, isto é, um conteúdo intelectual [...] significa, então 

aprender a gramática, a matemática, a data da batalha de Marignan, a 

circulação do sangue, a história da arte... Mas, aprender pode ser também 

dominar um objeto ou uma atividade (atar os cordões do sapato, nadar, ler...), 
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ou entrar em formas relacionais (cumprimentar uma senhora, seduzir, 

mentir...). (CHARLOT, 2000, p. 59). 

 

Portanto, a Relação com o Saber instaura-se em um sujeito com a necessidade de 

aprender, mas não se restringe à aprendizagem escolar formal: 

 

[...] a relação com o saber é o conjunto das relações que um sujeito mantém 

com um objeto, um “conteúdo de pensamento”, uma atividade, uma relação 

interpessoal, um lugar, uma pessoa, uma situação, uma ocasião, uma 

obrigação, etc., ligados de certa maneira com o aprender e o saber; e, por isso 

mesmo, é também relação com a linguagem, relação com o tempo, relação 

com a ação no mundo e sobre o mundo, relação com os outros e relação 

consigo mesmo enquanto mais ou menos capaz de aprender tal coisa, em tal 

situação. (CHARLOT, 2000, p. 81, grifo do autor). 

 

 Esse autor destaca que esse sujeito “não tem uma relação com o saber, ele é relação com 

o saber” (CHARLOT, 2005, p. 42), visto que, sendo neotênico26 e ao mesmo tempo singular e 

social, esse sujeito constrói e é construído pelo saber e pelo aprender.  

Nesse sentido, é possível estudar as relações dos professores de inglês com o saber que 

ensinam, tanto pelo fato de que ser professor é também estar sempre aprendendo, como porque 

a Relação com o Saber é uma relação com a linguagem e com a ação no mundo e sobre o 

mundo, conforme supramencionado por Charlot. Para esse autor (2005, p. 41), “realizar 

pesquisas sobre a relação com o saber é buscar compreender como o sujeito apreende o mundo 

e, com isso, como se constrói e transforma a si próprio: um sujeito indissociavelmente humano, 

social e singular”. Ele acrescenta que essas pesquisas podem privilegiar as especificidades 

epistemológicas, cognitivas e didáticas, mas sempre considerando o saber como relação de um 

sujeito, pois “não se pode pensar o saber (ou o ‘aprender’) sem pensar ao mesmo tempo o tipo 

de relação que se supõe para se construir esse saber ou alcançá-lo” (CHARLOT, 2005, p. 43). 

 Conforme afirmado anteriormente, o saber é uma relação. E uma das definições para 

Relação com o Saber, desenvolvidas por Charlot, é de que consiste em uma relação consigo 

mesmo, com os outros e com o mundo. Em sendo assim, esse autor explica que ela envolve três 

dimensões: a epistêmica, a identitária e a social. 

                                                           
26 O dicionário Aurélio define neotênico como aquele "que retém caracteres larvares ou juvenis na forma adulta". 

O ser humano é neotênico porque nasce antes de "estar pronto". Para que ele se torne humano é preciso que ele se 

aproprie de um patrimônio cultural pré-existente. Sua condição é tão peculiar dentre as outras espécies que o bebê 

humano não sobrevive sem os cuidados de outrem.  
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 A dimensão epistêmica da relação com o saber envolve a relação do sujeito com o 

mundo. Pode ser mais bem compreendida através do que Charlot (2000) denomina como 

“figuras do aprender”, em que aprender pode significar a apropriação de um saber-objeto 

(virtual), que é presentificado através da linguagem em objetos empíricos como o livro, e em 

locais como a escola. É passar da não posse à posse desse saber, que assume a feição de 

conteúdos intelectuais, por exemplo. 

As “figuras do aprender” também incluem o domínio de uma atividade (como somar, 

nadar); aprender a utilizar determinados objetos (escova de dentes, computador). Nesse caso, 

não se trata mais da posse de um saber-objeto. Além disso, elas dizem respeito aos 

dispositivos relacionais (modos de ser e de estar no mundo: ser solidário, corajoso etc.). Em 

cada uma dessas figuras, segundo Charlot (2000, p. 71), há uma atividade, uma ação do 

sujeito sobre o mundo, mesmo que de natureza diferente; há um sujeito que “controla suas 

ações ou suas relações, está mergulhado na situação, mas não se dissolve nela, ele tem 

consciência do que está acontecendo, do que está fazendo, do que está vivendo, e essa 

consciência pode tornar-se reflexiva e gerar enunciados”. 

Na presente pesquisa, a dimensão epistêmica diz respeito à natureza da atividade que o 

professor de inglês desempenha: afinal, ensinar inglês é fazer o quê? Esse questionamento é 

tomado a partir da consideração da relação do(a) professor(a) com a disciplina escolar língua 

inglesa como objeto de ensino, cuja especificidade é de difícil apreensão, posto que pode 

envolver, entre outros aspectos, o ensino de objetos-saberes (gramática e cultura) e atividades 

(produções orais e/ou escritas). A dimensão epistêmica envolve também, nesta tese, a 

consideração por parte do professor de sua ação no mundo por meio do ensino dessa disciplina 

em escolas públicas, diante desse contexto específico, e sua relação com o papel do inglês na 

escola e no mundo atual. 

Para além da dificuldade de apreensão do que constitui o inglês, qualquer definição do 

que ele seja seria incompleta ou inacabada, visto que não existe a priori um objeto padronizado 

e estático chamado “inglês”, até porque há muitos “ingleses” no atual mundo globalizado. É 

por isso que o objeto desta pesquisa se harmoniza com a noção de Relação com o Saber, pois 

ela trata de “uma problemática que apresenta questões, e não de um conceito que traga 

respostas” (CHARLOT, 2005, p. 44).  
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A dimensão identitária está vinculada à questão de que a Relação com o Saber é, por 

definição, uma relação consigo mesmo. Essa dimensão relaciona-se à “história do sujeito, às 

suas expectativas, às suas referências, à sua concepção de vida, às suas relações com os outros, 

à imagem que tem de si e a que quer dar de si aos outros” (CHARLOT, 2000, p. 72). O autor 

acrescenta que “sempre está em jogo a construção de si mesmo e seu eco reflexivo, a imagem 

de si”. Nesse sentido, investigar a relação dos professores com o inglês e seu ensino é, entre 

outras coisas, buscar conhecer suas histórias e expectativas profissionais, sua relação com o  

idioma que ensinam, a imagem que eles têm de si enquanto professores e a que querem passar 

aos outros, bem como os sentidos que imprimem ao ensino dessa disciplina. Em suma, nesta 

tese, essa dimensão envolve a construção de si mesmo enquanto professor de inglês. 

A dimensão social da Relação com o Saber diz respeito à relação do sujeito com o 

outro, a qual ocorre com “um outro” que pode estar presente física ou virtualmente. No caso da 

presente pesquisa, envolve a relação do(a) professor(a) com seus alunos, constituindo, assim, o 

outro presente fisicamente, bem como sua relação com outros sujeitos, como, por exemplo, a 

equipe diretiva da escola, outros professores, os pais dos alunos, visto que o professor, como 

todo ser humano, vive em um mundo estruturado por relações sociais. O outro virtual é aquele 

“que cada um leva dentro de si como interlocutor”, uma vez que “toda relação com o saber 

comporta, pois, uma dimensão relacional que é parte integrante da dimensão identitária” 

(CHARLOT, 2000, p. 72).  

A dimensão social não é tomada separadamente das dimensões identitária e epistêmica, 

mas está imbricada nelas, uma vez que o sujeito é ao mesmo tempo singular e social. Essa 

dimensão não corresponde à mera posição social do sujeito, pois, embora essa seja importante, 

o sujeito age no mundo construindo sua própria história; ele “interpreta o mundo, dá sentido ao 

mundo, aos outros e a si mesmo” (CHARLOT, 2005, p. 45). 

 

2.5.1 A questão do sentido 

 

A teoria da Relação com o Saber, na perspectiva de Charlot, abrange alguns conceitos, 

sendo um deles o de sentido. Um dos objetivos desta pesquisa é compreender que sentidos os 

professores de inglês atribuem ao ensino desse idioma. De acordo com Almeida Filho, “uma 
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abordagem contemporânea de ensinar línguas toma entre outras coisas o sentido ou a 

significação como requisito central e os compreende como função de uma relação. Algo terá 

sentido se for tomado em conjunto e em relação a alguma outra coisa” (ALMEIDA FILHO, 

2005, p. 15). O pensamento desse autor harmoniza-se com o que é exposto por Charlot:  

 

[...] tem sentido uma palavra, um enunciado, um acontecimento que possam 

ser postos em relação com outros em um sistema, ou em um conjunto; faz 

sentido para um indivíduo algo que lhe acontece e que tem relações com outras 

coisas de sua vida, coisas que ele já pensou, questões que ele já se propôs. É 

significante (ou, aceitando-se essa ampliação, tem sentido) o que produz 

inteligibilidade sobre algo, o que aclara algo no mundo. É significante (ou por 

ampliação novamente, tem sentido) o que é comunicável e pode ser entendido 

em uma troca com outros. Em suma, o sentido é produzido por 

estabelecimento de relações, dentro de um sistema, ou nas relações com o 

mundo ou com os outros.  (CHARLOT, 2000, p. 56). 

 

 Esse autor acrescenta que só há sentido no desejo. Fazer sentido é satisfazer desejo e 

produzir prazer. O desejo não como pulsão27, e o prazer não deve ser confundido com o: 

 

[...] gozo imediato, pontual, lúdico, das situações, em um mundo sem 

exigências. O sujeito se constrói pela apropriação de um patrimônio humano, 

pela mediação do outro, e a história do sujeito é também a das formas de 

atividade e de tipos de objetos suscetíveis de satisfazerem o desejo, de 

produzirem prazer, de fazerem sentido. (CHARLOT, 2005, p. 38). 

  

A respeito da noção de “prazer” Charlot explica: 

 

Quando digo “prazer” não estou opondo prazer a esforço. Não se pode 

aprender sem esforço; não se pode educar uma criança sem fazer-lhe 

exigências. Não há contradição entre prazer e esforço. Quem faz esporte sabe 

que pode, por meio dele, obter prazer. Dizem que se pode obter prazer das 

atividades esportivas e sabemos que elas, de forma geral, requerem muito 

esforço. (CHARLOT, 2013, p. 159). 

 

                                                           
27 Pulsão é um conceito criado por Freud para designar a materialidade da energia do psiquismo, que está situada 

na fronteira entre o mental e o somático. (FREUD, 1996, p. 127). 
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Nesse aspecto, a atividade docente apresenta muitas tensões, mas não deveria 

necessariamente ser desprovida de desejo e de prazer. Charlot explica que o sujeito do desejo é 

um sujeito que interpreta o mundo, pois ele o apreende e lhe confere sentido, bem como aos 

outros e a si mesmo. Nesse aspecto, foi considerado neste estudo de que forma a questão do 

prazer (ou não) de se ensinar inglês se relaciona com as dimensões identititária, epistêmica e 

social da relação dos professores com o ensino desse idioma e, por conseguinte, com os sentidos 

atribuídos por eles à sua atividade docente.  

Portanto, a fim de compreender o que é o inglês ensinado no Ensino Fundamental II, 

torna-se necessário entender quais sentidos os professores atribuem a esse ensino, pois isso 

pode ou não exercer efeitos sobre o que ensinam e sobre a maneira como o fazem. A esse 

respeito García afirma que: 

 

[...] as crenças, atitudes, disposições e sentimentos [...] dos professores acerca 

da matéria que ensinam influem no conteúdo que selecionam e como ensinam 

esse conteúdo. Os professores têm temas preferidos e temas que não gostam 

de ensinar, assim como possuem um autoconceito a respeito de sua capacidade 

para ensinar certas disciplinas e não outras.28 (GARCÍA, 1992, p. 8). 

 

Utilizo o conceito de sentido, conforme delineado por Charlot, e não o de crenças, 

sentimentos, atitudes, disposições e representações, pelo fato de o conceito de sentido ser mais 

amplo, envolvendo as relações que os sujeitos estabelecem com o ensino da disciplina língua 

inglesa, o que pode abranger essas outras categorias mencionadas.  

González-Rey (2007) afirma que, na perspectiva histórico-cultural, o tema do sentido 

foi introduzido por Vygotsky, que o considerou como uma nova unidade para se entender a 

psique – não obstante o estudo tenha ficado inconcluso devido à morte prematura do teórico. 

Alexis Leontiev, colaborador de Vygotsky, retoma esse tema a partir do desenvolvimento de 

sua teoria da atividade, denominando-o como sentido pessoal. No entanto, para González-Rey, 

 

O desenvolvimento do sentido na teoria da atividade de A. N. Leontiev não 

representa uma continuidade da categoria de sentido na obra de Vygotsky, 

                                                           
28 [...] las creencias, actitudes, disposiciones y sentimientos [...] de los professores acerca de la materia que 

enseñam influyen en qué contenido selecionam y cómo enseñam ese contenido. Los professores tienen temas 

preferidos y temas que no les gusta enseñar, así como poseen um autoconcepto respecto a su capacidade para 

enseñar unas disciplinas y no para otras. 
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senão que, pelo contrário, é uma construção orientada à definição de relações 

funcionais na atividade com objetos. A Psicologia soviética apenas retoma o 

tema sentido nos anos oitenta do século XX, e, fundamentalmente, essa 

categoria é assumida a partir do sentido pessoal, mesmo reconhecendo as suas 

limitações para o desenvolvimento dos temas da personalidade e da motivação 

humanas. (GONZÁLEZ-REY, 2007, p. 175). 

 

 Leontiev apresenta como definição da categoria sentido pessoal:  

 

À diferença dos significados, os sentidos pessoais, da mesma forma que a 

trama sensorial da consciência, não possuem uma existência 

“supraindividual”, “não psicológica’. Enquanto a sensorialidade vincula os 

significados com a realidade do mundo objetivo na consciência do sujeito, o 

sentido pessoal os vincula com a realidade de sua própria vida neste mundo, 

com os seus motivos. O sentido pessoal é o que cria a parcialidade da 

consciência humana. (LEONTIEV, 1984, p. 169).29 

 

Nesse aspecto, Leontiev (2004, p. 102) estabelece uma diferença entre significado social 

e sentido pessoal. Para esse autor, o significado social (ou significação) é “aquilo que num 

objeto ou fenômeno se descobre objetivamente num sistema de ligações, de interações e de 

relações objetivas”. De acordo com Ianuskiewtz (2009, p. 26), “as significações são fenômenos 

da consciência social, mas quando são apropriados pelos indivíduos passam a fazer parte da 

consciência individual, isto, é, adquirem um sentido pessoal”. 

Charlot (2000, p. 56) recorre a Leontiev, especificamente à sua teoria da atividade, para 

explicar a categoria de sentido. Assim, menciona que, para o autor soviético, o sentido de uma 

atividade é compreendido como “a relação entre sua meta e seu móbil, entre o que incita a agir 

e o que orienta a ação, como resultado imediatamente buscado”. 

Charlot destaca que “o sentido é um sentido para alguém, que é um sujeito”, e “algo 

pode adquirir sentido, perder seu sentido, mudar de sentido, pois o próprio sujeito evolui por 

sua dinâmica própria e por seu confronto com os outros e o mundo” (CHARLOT, 2000, p. 56, 

57). Dessa forma, o objetivo desta tese é também compreender que sentidos os professores 

atribuem ao ensino de inglês, no contexto de escolas públicas, levando em consideração as 

dimensões identitária, epistêmica e social de sua relação com o inglês.  

                                                           
29 A la différence des significations, le sens personnels de même que le tissu sensible de la conscience n’ont pas 

d’être “supra-individuel”, “non psychologique”. Alors que la sensibilité extérieure renvoie, dans la conscience 

du sujet, les significations à la réalité du monde objectif, le sens personnel les renvoie à la réalité de sa propre vie 

dans ce monde et à ses motifs. C’est le sens personnel qui fonde la partialité de la conscience humaine. 
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2.5.2 Atividade intelectual e mobilização 

 

Outro conceito atinente à teoria da Relação com o Saber é o de atividade intelectual. 

Charlot retoma Alexis N. Leontiev para explicar que uma atividade consiste em uma série de 

operações e ações que possuem um motivo e um objetivo: 

 

Por que faço isso? É o motivo. Para que o faço? É o objetivo. Como atingir 

esse objetivo? Realizando ações, que requerem operações. Uma atividade tem 

uma eficácia e um sentido. Ela é eficaz quando as operações permitem chegar 

ao resultado visado. O sentido da atividade, segundo Leontiev, depende da 

relação entre motivo e objetivo. Quando ambos coincidem, é mesmo uma 

atividade, senão é apenas uma ação. (CHARLOT, 2013, p. 143-144). 

 

 Para exemplificar, o autor utiliza uma ilustração feita pelo próprio Leontiev: 

 

Se eu estiver lendo um livro para preparar um exame, é uma ação, não é uma 

atividade: o motivo (o exame) não coincide com o objetivo da ação (conhecer 

o conteúdo do livro). Se eu estiver lendo o livro por interesse pelo conteúdo 

(motivo), trata-se de uma atividade. Essa distinção entre ação e atividade é 

interessante por destacar as eventuais defasagens entre os resultados de uma 

ação e seu motivo real. (CHARLOT, 2013, p. 144). 

 

 Quanto à atividade intelectual em si, Charlot destaca que:   

 

[...] ninguém pode aprender sem uma atividade intelectual, sem uma 

mobilização pessoal, sem fazer uso de si. Uma aprendizagem só é possível se 

for imbuída do desejo (consciente ou inconsciente) e se houver um 

envolvimento daquele que aprende. Em outras palavras: só se pode ensinar a 

alguém que aceita aprender, ou seja, que aceita investir-se intelectualmente. O 

professor não produz o saber no aluno, ele realiza alguma coisa (uma aula, a 

aplicação de um dispositivo de aprendizagem, etc) para que o próprio aluno 

faça o que é essencial, o trabalho intelectual. (CHARLOT, 2005, p. 76). 

 

Para que o sujeito aprenda, faz-se necessária sua “mobilização”, que é uma outra 

categoria importante para a compreensão da teoria da Relação com o Saber. Segundo Charlot 

(2005, p. 19), a “mobilização” é diferente da “motivação”, pois é “um movimento interno do 

aluno, é a dinâmica interna do aluno que, evidentemente, se articula com o problema do desejo”. 
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Evito falar de motivação, prefiro usar a palavra mobilização. Com efeito, 

"motivar os alunos" consiste, muitas vezes, em inventar um truque para que 

eles estudem assuntos que não lhes interessam. Prestar atenção à mobilização 

dos alunos leva a interrogar-se sobre o motor interno do estudo, ou seja, sobre 

o que faz com que eles se invistam no estudo. Motiva-se alguém de fora, 

mobiliza-se a si mesmo de dentro. (CHARLOT, 2013, p. 145, grifos do autor). 

 

Ianuskiewtz (2015) explica que aquele que ensina é o mediador da atividade de 

aprender. Essa, por sua vez, é composta pela relação entre a atividade humana – a que produz 

o que se deve aprender – e a atividade intelectual – à qual o sujeito que aprende se engaja. 

Para engajar-se em uma atividade, quer seja a de aprender ou a de ensinar, é preciso que 

o sujeito atribua sentido a ela. Nesse aspecto, Charlot (2008a, p. 108) propõe ao professor as 

seguintes questões: “[...] para um professor, qual é o sentido de ir à escola? Qual é o sentido de 

ensinar? Qual o sentido de tentar ajudar os jovens a aprender e a compreender coisas?”. São 

questões como essas que busquei responder nesta pesquisa. 
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3 DO DOMÍNIO MUNDIAL E DAS ESPECIFICIDADES DO INGLÊS  

 

Esta seção trata das questões mais circunscritas ao inglês: seu papel no cenário mundial, 

sua predominância nos sistemas escolares, sua especificidade enquanto disciplina, os objetivos 

de ensino endossados pelas orientações curriculares nacionais, a situação do seu ensino no 

Brasil e algumas questões metodológicas colocadas em uma perspectiva geracional. 

 

3.1 O VASTO DOMÍNIO DA LÍNGUA INGLESA 

 

Ser bilíngue ou multilíngue hoje em dia é considerado uma regra, não uma exceção. O 

inglês assume atualmente o status de língua adicional mais ensinada, pois é a língua da 

comunicação internacional, da comunicação científica, das tecnologias digitais da informação 

e comunicação e de outros setores e atividades.  

A hegemonia das línguas tem estado relacionada às questões de imperialismo 

econômico. De acordo com Oliveira (2014), há basicamente duas razões principais para o 

inglês ser a língua mais ensinada: a primeira é de natureza geopolítica e está relacionada ao 

imperialismo britânico e estadunidense – acentuado a partir da Segunda Guerra Mundial –, 

que fomentou a expansão do uso da língua inglesa e da cultura anglófona. Segundo esse 

autor, tal projeto de expansão foi materializado não apenas com a entrada de bancos e 

multinacionais no Brasil durante o período pós-guerra, mas também com a disseminação de 

símbolos culturais, o que incluiu o mito de que todos os brasileiros precisavam aprender 

inglês para serem bem-sucedidos.  

Esse autor destaca que houve a criação de uma “indústria da língua inglesa”, voltada 

especialmente para os países da América Latina, África e Ásia. Ele faz referência à produção 

de material didático pelas editoras britânicas e norte-americanas, à proliferação dos cursos de 

inglês e de certificados de proficiência que tem gerado lucros astronômicos. Ele chama a 

atenção para a necessidade de se trazer à tona esses aspectos durante as aulas de inglês. Isso é 

relevante inclusive no que diz respeito aos aspectos culturais no ensino da língua, para que os 

alunos possam desenvolver uma consciência crítica em relação ao que estão estudando. Ensinar 

uma língua é também lidar com cultura, mas, muitas vezes, o que é entendido e ensinado como 
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cultura são pontos turísticos, hábitos e idiossincrasias dos povos anglófonos, sem haver a 

problematização desses assuntos, deixando-se de considerar as relações de poder implicadas. 

A segunda razão para a predominância do inglês no ensino, segundo Oliveira (2014, p. 

65), é de “natureza instrumental”, para propósitos funcionais “genéricos”, ou seja, “para realizar 

atividades variadas, como, por exemplo, ler livros, jornais e revistas; escrever e-mails e cartas; 

compreender músicas, filmes e palestras; participar de redes sociais”. Há também os propósitos 

“específicos”: para atender clientes, ler textos acadêmicos numa determinada área, dentre 

outros objetivos. 

Sem pretender fazer apologia à língua inglesa, concordo com a afirmação de que 

devemos dominá-la e jamais permitir que ela nos domine, visto que ela é a língua da 

globalização (RAJAGOPALAN, 2003, p. 70). Compreendo o conhecimento de uma língua 

estrangeira como uma possibilidade de ampliar o capital cultural, não na forma de uma 

commodity (um produto), mas como um investimento, conforme explica Norton: 

 

O constructo investimento, inspirado pelo trabalho de Bourdieu (1991), 

assinala a relação, construída socio-historicamente, dos aprendizes da língua-

alvo com o seu desejo frequente e ambivalente de aprender essa língua e de 

praticá-la. Se os aprendizes “investem” na língua-alvo, eles o fazem com a 

compreensão de que irão ampliar seus recursos simbólicos e materiais, que 

irão, por sua vez, aumentar o valor de seu capital cultural.30 (NORTON, 2011, 

p. 322). 

 

Quanto à utilização da língua como símbolo cultural para motivos imperialistas, isso 

não é algo novo. Na época do Império Romano, a língua dominante do mundo ocidental era o 

latim, que funcionava como a língua do comércio, da religião e da educação. A coexistência 

com as línguas dos países dominados foi o que originou posteriormente as línguas neolatinas, 

como o italiano e o francês. 

 Após perder seu status de língua viva, o Latim Clássico era a língua estrangeira do 

currículo escolar, especialmente entre os séculos XVI e XIX. Esse idioma era estudado a partir 

dos clássicos literários de Virgílio, Cícero e Ovídio, através da análise de sua gramática e 

                                                           
30 The construct of investment, inspired by the work of Bourdieu (1991), signals the socially and historically 

constructed relationship of learners to the target language and their often ambivalent desire to learn and practise 

it. If learners ‘invest’ in the target language, they do so with the understanding that they will acquire a wider 

range of symbolic and material resources, which will in turn increase the value of the cultural capital. 
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retórica, tornando-se um modelo de ensino para as demais línguas estrangeiras que lhe 

sucederam. No Brasil, até aproximadamente a década de 1970, ensinava-se latim nas escolas. 

A língua francesa também já teve seus “dias de glória”. O filósofo Condorcet, um dos 

iluministas franceses, colocou em relevo sua importância, inclusive no campo das ciências: 

 

Outro empreendimento não menos digno de encorajamento seria a tradução 

de todos os livros que sejam um pouco importantes e aparecem em diversas 

línguas da Europa, sobre as ciências, Política, Moral, Filosofia, as artes, 

História, as antiguidades. Por esse meio, cada nação inteira tiraria proveito 

dos progressos de todos os povos: uma comunicação de luzes quase 

instantânea se estabeleceria entre eles, e a França, que seria seu foco, retiraria 

dela as principais vantagens. Seus grandes escritores tornaram a língua 

francesa o idioma de todos os homens esclarecidos da Europa. 

(CONDORCET, 2008, p. 184). 

 

Condorcet faz alusão ao prestígio cultural alcançado pelo francês, ao tempo em que 

propõe a tradução, para essa língua, das obras consideradas necessárias para o desenvolvimento 

intelectual da humanidade. Porém, ele afirma que havia somente duas línguas que poderiam ser 

rivais do francês: o inglês e o alemão, o que já apontava o início da ascensão do inglês no 

cenário mundial. No entanto, para Condorcet, até então, esses dois idiomas ainda eram menos 

difundidos entre as nações. 

De acordo com Silva (2012), houve duas fases muito importantes para o inglês. A 

primeira é conhecida com a fase do Inglês Medieval, na qual esse idioma sofreu grande 

influência da língua francesa, devido às invasões normandas. Nesse período, o francês passou 

a ser a língua oficial da Inglaterra, o que afetou fortemente o vocabulário, a grafia e a sintaxe 

da língua original. A segunda fase, correspondente ao Inglês Moderno, foi aquela em que a 

Inglaterra passou a tomar seu contorno atual. Essa fase foi marcada pela produção de textos em 

língua local e pelo estabelecimento de um cânone para o idioma. Os textos produzidos nessa 

língua eram disseminados pelas colônias britânicas. Os fatores que propiciaram tal produção 

foram a ocorrência do Renascimento, a era elisabetana, as obras de Shakespeare e o surgimento 

das instituições científicas como a Royal Society na Inglaterra. A língua de referência científica 

era o latim, até, pelo menos, o século XVIII, sendo que no século XIX o francês e o alemão 

passaram a ocupar uma posição importante.  
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 Ortiz (2008) apresenta um estudo de longa duração sobre as línguas de publicação em 

um periódico da Royal Society, denominado Philosophical Transaction (Quadro 3). O período 

estudado abrangeu de 1665 até 1990: 

Quadro 3 - Idiomas de publicação no periódico Philosophical Transaction 

Idiomas do material citado (%) 

 

Idiomas 

Anos 

1665 1750 1850 1900 1950 1990 

Inglês 48 33 56 52 81 89 

Francês 12 13 23 6 7 3 

Alemão 0 0 14 41 8 5 

Latim 35 47 7 0 _ _ 

Outros 5 7 0 1 4 3 

Fonte: ORTIZ, Renato (2008, p. 92). 

 

Os dados apresentados por Ortiz revelam um crescimento na utilização do inglês nas 

publicações dessa sociedade científica, especialmente a partir do ano de 1900. Esse idioma já 

apresenta uma tendência de crescimento entre os séculos XVIII e XIX, que, diga-se de 

passagem, foram os séculos da Revolução Industrial. De acordo com Hobsbawm, essa 

revolução não aconteceu por acaso na Inglaterra: 

 

Ela não aconteceu na Grã-Bretanha em virtude de uma superioridade técnica 

ou intelectual por parte dos britânicos, mas devido às condições adequadas 

visivelmente presentes neste país. Politicamente o Estado também estava 

engatado no lucro, possuía uma frota mercante, facilidades portuárias e a 

melhoria de estradas e vias navegáveis eram então construídas. Possuía uma 

economia bastante forte e um estado suficientemente agressivo para 

conquistar novos mercados. (HOBSBAWM, 2010, p. 64). 

 

 Dyson (2002, p. 31) afirma que a criação de uma Marinha Real foi o instrumento mais 

eficaz para modernizar a Inglaterra. Ele destaca que “não foi por acidente que a revolução 

industrial do século XVIII começou na Inglaterra, na ilha que a vida cotidiana e a economia 

haviam sido dominadas por navios à vela durante trezentos anos”. 
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Toda essa condição política e economicamente favorável foi determinante na conquista 

de novos territórios, nos quais eram propagadas a cultura e a língua inglesas. Silva (2012) 

acrescenta que: 

Após várias tentativas de se padronizar a língua inglesa, por meio de 

dicionários e gramáticas, a Revolução Industrial possibilitou uma 

reorganização no mercado de trabalho e na concepção de lazer. A invenção do 

telégrafo em 1837 uniu os países anglofalantes no mundo inteiro e estabeleceu 

o inglês como idioma principal nas comunicações. (SILVA, 2012, p. 111). 

  

 No Brasil, segundo Oliveira (1999), a primeira cadeira de inglês foi criada em 1809, 

com a vinda de D. João VI e sua corte para a colônia, acossados pelas tropas de Napoleão 

Bonaparte. Além da cadeira de inglês, foi criada também uma de francês, que era considerada 

a língua universal na época. Esse autor explica que a influência do empirismo inglês e do 

enciclopedismo francês justificava o ensino de ambos os idiomas na Corte do Brasil. Tal 

ensino visava a atender a uma finalidade prática que era a de formar profissionais qualificados 

para o mercado de trabalho, uma vez que as relações comerciais se intensificaram com a 

abertura dos portos. O inglês, principalmente, era requerido em virtude do aumento das 

relações comerciais entre a nação portuguesa e a inglesa. Esse idioma, portanto, atendia a 

objetivos mais imediatos que o francês, pois, dessemelhante desse último idioma, o inglês não 

era exigido para o ingresso nos cursos superiores e era uma disciplina complementar aos 

estudos primários. No entanto, Oliveira (1999, p. 26) afirma que o ensino de ambas as línguas 

“revestia-se de um caráter cultural e literário, ultrapassando sua utilidade prática”, pois os 

alunos deveriam “não apenas falar e escrever as respectivas línguas, mas também conhecer 

seu “gênio”, “elegância” e “estilo”. 

Silva (2012) afirma que o inglês se consolidou enquanto língua internacional depois da 

Segunda Guerra Mundial, devido à posição política e econômica da Inglaterra e dos Estados 

Unidos. Crystal (2003) argumenta que a necessidade de uma língua comum, para ser utilizada 

em escala mundial, surgiu a partir da década de 1940, no mundo pós-guerra, com a fundação 

de organismos internacionais para cooperação mútua, tais como as Nações Unidas (1945), a 

UNESCO e a UNICEF (1946), o Banco Mundial (1945), a Organização Mundial da Saúde 

(1948) e outros. Esse último autor ressalta ainda que, com o avanço das tecnologias de 

comunicação e de transporte, as pessoas passaram a ter mais mobilidade, deslocando-se com 

mais frequência. Segundo ele, nunca houve um tempo em que as pessoas viajassem tanto, para 
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lugares tão diferentes e em tão pouco tempo e nem houve antes tanta necessidade de as nações 

se comunicarem da maneira como ocorre hoje. 

Some-se a isso, na contemporaneidade, o avanço das tecnologias digitais da informação 

e comunicação no que diz respeito à Internet e aos dispositivos móveis que possibilitam novos 

tipos de mobilidade que não a física. Por exemplo, anteriormente, um telefone celular apenas 

realizava chamadas. Agora, além de telefone, ele agrega a função de câmera fotográfica e 

filmadora, gravador de voz, rádio, TV, computador etc. As pessoas têm acesso massivo a uma 

gama infindável de informações que se apresentam em múltiplas linguagens e línguas sem 

precisar se deslocar fisicamente. Tornou-se possível até visitar lugares, como museus, sem sair 

de casa. Santaella (2007) afirma que a atual geração é caracterizada pela conexão contínua 

através das tecnologias móveis, as quais operam em espaços não contíguos, considerados 

híbridos, e que permitem o estabelecimento de conexões entre pessoas que ocupam ou não 

localizações geograficamente diferentes. Tudo isso traz implicações para a sala de aula e para 

o ensino de inglês. 

O mundo atual vive os efeitos de mudanças ocorridas na estrutura do capitalismo, mais 

acentuadamente a partir da década de 80. Essas mudanças resultaram na abertura das fronteiras, 

possibilitando um maior fluxo não só de bens e serviços, como também de informações entre 

culturas diferentes. A esse fenômeno predominantemente econômico, mas com repercussões 

também culturais, chamou-se globalização, “um conjunto de redes percorridas por fluxos (de 

capitais, de informações, de populações)”, em que ocorre a “generalização do uso do inglês ou 

de uma língua internacional baseada nesse idioma” (CHARLOT, 2005, p. 133). 

Charlot refere-se a uma língua internacional “baseada nesse idioma” porque há muito o 

inglês deixou de ser propriedade exclusiva dos países anglófonos. Existem “variações” do 

inglês como o World English (RAJAGOPALAN, 2005b), termo que Kachru (1997) utiliza no 

plural como World Englishes. Aqueles que fazem uso dessas variações do inglês não pretendem 

igualá-lo ao idioma do chamado “falante nativo”. Nesse sentido, Rajagopalan (2005a) tem 

defendido a ideia de que estamos presenciando o surgimento de um novo fenômeno linguístico, 

ao argumentar que: 

 

O World English não é simplesmente a língua inglesa que se tornou uma 

lingua mundi. Consideramos, antes de mais nada, um fato curioso, porém nem 
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sempre lembrado nas discussões acerca do papel da língua inglesa no mundo. 

A língua inglesa que circula no mundo, que serve como meio de comunicação 

entre os diferentes povos no mundo de hoje, não pode ser confundida com a 

língua que se fala nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Austrália ou onde 

quer que seja. A língua inglesa, tal qual vai se expandindo no mundo inteiro 

(a que chamo de World English) é um fenômeno linguístico sui generis, pois, 

segundo as estimativas, nada menos que dois terços dos usuários desse 

fenômeno linguístico são aqueles que, segundo nossos critérios antigos e 

ultrapassados, seriam considerados não-nativos. (RAJAGOPALAN, 2005a, p. 

150, 151). 

 

Em suma, a língua inglesa é considerada a língua da globalização, a lingua franca dos 

organismos internacionais, da comunicação científica, das tecnologias da informação e da 

comunicação, e da Internet. Dessa forma, não é de se estranhar que ela seja a língua adicional 

mais ensinada nas escolas mundialmente. Pilhion declara que: 

 

O inglês como língua estrangeira ocupa hoje na verdade uma posição 

dominante dentro da maior parte dos sistemas educativos dos países não 

anglófonos. Certos Estados, a Suécia por exemplo, tendem mesmo a 

considerar seu ensino como fazendo parte integrante dos saberes 

fundamentais, o que de fato equivale a não mais considerar o inglês como uma 

língua estrangeira da mesma maneira que as outras. (PILHION, 2008, p. 30). 

  

 Nesse sentido, visto que o inglês é considerado um saber fundamental, é importante 

compreender como se constitui esse saber nos anos iniciais do ensino dessa disciplina, que no 

caso do Brasil, ocorre a partir do 6º ano do Ensino Fundamental. É preciso entender qual sua 

função ou objetivo no currículo escolar, conforme delineiam as orientações curriculares, e como 

ele se efetiva na prática. Isso não quer dizer que a prática deva necessariamente corresponder 

“às finalidades de objetivo ou teóricas”.  

Cabe ressaltar que esta tese não endossa uma visão monolíngue do inglês, mas alinha-

se à perspectiva do World English (RAJAGOPALAN, 2005a). Canagarajah (2011, p. 401) 

atualiza essa perspectiva ao discutir o conceito de translanguaging, compreendendo-o como “a 

habilidade dos falantes multilíngues de transitar entre língua(gens), tratando essas diversas 

língua(gens) que formam seu repertório como um sistema integrado”31. Nessa ótica, a língua é 

                                                           
31 The ability of multilingual speakers to shuttle between lanaguages, treating the diverse languages that form 

their repertoir as an integrated system. 
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tomada em sua dinamicidade como prática local e social, questionando-se as noções de falante 

nativo, língua nacional, língua estrangeira e “domínio do idioma” como sendo algo que se 

possui. Portanto, o idioma é considerado aqui como como prática situada em um determinado 

espaço e tempo históricos (ROCHA; MACIEL, 2015, p. 426). 

 

3.2 A LEI, AS ORIENTAÇÕES CURRICULARES E O ENSINO DE INGLÊS NO BRASIL 

 

No Brasil, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de número 9.394/96, ficou 

ao encargo da comunidade escolar a escolha da LE a ser ensinada. Mesmo com a possibilidade 

de escolha de outros idiomas, o inglês predominou nas ofertas das escolas brasileiras. Mais 

recentemente, a Medida Provisória nº 746/2016, no Artigo 26 e parágrafo 5º, estabeleceu a 

obrigatoriedade do ensino dessa língua: “No currículo do ensino fundamental, será ofertada a 

língua inglesa a partir do sexto ano”. E no Artigo 36, parágrafo 8º, declara: “Os currículos do 

ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras 

línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a 

disponibilidade de ofertas, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino”. 

Anteriormente a essa Medida Provisória, já havia a obrigatoriedade do ensino de uma 

LE a partir da antiga 5ª série (atual 6º ano), mas não se determinava especificamente qual língua. 

Atualmente é o inglês que figura explicitamente como obrigatório, a partir do 6º ano. As escolas 

privadas tendem a ofertar o inglês antes disso, no Ensino Fundamental I, mas ele não é 

oficialmente obrigatório. 

A Resolução CNE/CEB nº 7/2010, que fixou as diretrizes curriculares para o Ensino 

Fundamental de nove anos, também estabeleceu a obrigatoriedade de uma língua estrangeira 

moderna a partir do 6º ano, reforçando o que já determinava a Lei 9.394/96. Porém, essa 

Resolução traz uma inovação ao admitir a oferta de um idioma estrangeiro nos anos iniciais 

desse nível de ensino, conforme atesta o Artigo 31, parágrafo primeiro: “Nas escolas que 

optarem por incluir Língua Estrangeira nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o professor 

deverá ter licenciatura específica no componente curricular”.  

Nesse âmbito, Gimenez (2013) refere-se aos dados do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) que apontam para a existência de 9.576 escolas 
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públicas no Brasil, dentre as quais 2.041 oferecem a língua inglesa no Ensino Fundamental I. 

No entanto, a legislação nacional não estabelece objetivos e orientações mais precisas acerca 

do funcionamento de tal componente curricular nessa etapa de ensino. O que ocorre são 

iniciativas pontuais por parte dos municípios que decidem pela inclusão desse componente em 

sua oferta; conforme afirma essa autora, as escolas utilizam a estratégia de adaptar as 

orientações curriculares existentes relativas a outros níveis de ensino e/ou pautam-se pelos 

livros didáticos. Além disso, a mesma autora argumenta que há uma fragilidade nos “resultados 

das pesquisas sobre os benefícios da inserção da língua inglesa na educação infantil e nos anos 

iniciais de escolarização” (GIMENEZ, 2013, p. 211). Nas escolas públicas de Sergipe, de 

acordo com informação das Secretarias Estadual e Municipal de Educação, não foi implantada 

ainda a oferta de uma língua adicional nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Quando isso 

ocorre, é através de iniciativas locais, geralmente através de parcerias de algumas prefeituras 

com o setor privado.  

Em suma, pela legislação, atualmente temos, no Brasil, a língua inglesa como 

obrigatória no currículo escolar a partir do 6º ano do Ensino Fundamental, e apenas a sugestão 

de oferta de uma LA para os anos iniciais desse nível de ensino. Será abordado em seguida 

como se dá a materialização desse ensino nas escolas brasileiras. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)32 para línguas estrangeiras – documento 

voltado para o Ensino Fundamental – afirmam que a aprendizagem de uma LE é um direito de 

todo cidadão, conforme previsto na LDB. Eles destacam a importância dessa aprendizagem 

para a formação integral do indivíduo. Enfatizam que o objetivo do ensino de LE na escola é 

educacional, ressaltando que ela contribui para a construção da cidadania, da autopercepção e 

para o desenvolvimento da consciência cultural e engajamento discursivo, necessários à ação 

no mundo social. Esse documento recomenda que o foco do ensino da LE deve ser voltado para 

a habilidade de leitura, pois é a única justificativa social para esse ensino no Brasil, pois, 

segundo o próprio documento, é o uso que a sociedade fará da LE33 (BRASIL, 1998). 

                                                           
32 Essa orientação curricular nacional, datada de 1998, foi a que vigorou para o Ensino Fundamental durante os 

últimos anos de formação e ensino dos professores participantes desta pesquisa, por isso foi considerada como a 

diretriz vigente. A BNCC só foi homologada no final do ano de 2017. 
33 Essa recomendação já foi amplamente contestada na literatura sobre o ensino de línguas, por isso, não a 

considerei aqui, mas endosso que ela induz a uma delimitação de uma escolha que deveria ser realizada pelos 

próprios indivíduos.  
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No entanto, os PCN afirmam que, se as condições da escola permitirem, as 

habilidades orais poderão ser também desenvolvidas, e, portanto, declaram que os conteúdos 

abordados devem ter como base o uso da língua para a comunicação e a construção social 

dos significados por meio da LE. Para tanto, destacam que os conteúdos devem ser 

organizados em torno de quatro eixos: conhecimento de mundo, conhecimento sistêmico, 

tipos de texto e atitudes; e acrescenta: 

 

Os conteúdos referem-se não só à aprendizagem de conceitos e procedimentos 

como também ao desenvolvimento de uma consciência crítica dos valores e 

atitudes em relação ao papel que a língua estrangeira representa no país, aos 

seus usos na sociedade, ao modo como as pessoas são representadas no 

discurso, ao fato de que o uso da linguagem envolve necessariamente a 

identidade social do interlocutor. (BRASIL, 1998, p. 71). 

 

Ainda segundo os PCN, esses conteúdos devem ser considerados a partir do 

conhecimento prévio que os alunos têm do mundo (sua vida em família, sua língua materna, 

suas atividades de lazer etc). Quanto ao conhecimento sistêmico refere-se, por exemplo, às 

estruturas linguísticas e vocabulário ensinados. Esse documento declara que esses aspectos não 

devem receber tanto foco como os demais, uma vez que se visa à construção de significados e 

não às regras e elementos estruturais da língua. No que tange aos conhecimentos relativos aos 

tipos de texto, dizem respeito à utilização dos gêneros e tipos de organização textuais com que 

os alunos estão mais familiarizados, como, por exemplo, história em quadrinhos, pequenos 

diálogos, instrução para jogos etc. Quanto ao conhecimento atitudinal, envolve, como o nome 

sugere, as atitudes de compreensão de si e do outro; a valorização do conhecimento da sua 

própria cultura e das outras culturas; o reconhecimento de que uma língua estrangeira aumenta 

suas possibilidades de conhecimento, dentre outros. 

Essas diretrizes curriculares não se colocam como uma regra ou uma prescrição do que 

deve ser ensinado. Apenas oferecem, de modo geral, orientações sobre as habilidades e valores 

a serem considerados e desenvolvidos no ensino de LE, pois nesse documento não consta 

qualquer exigência do ensino de conteúdo explicitamente linguístico. Há apenas exemplos de 

algumas atividades e procedimentos. Em alguns momentos, parece ser até um pouco 

controverso: inicialmente enfatiza que a única razão de ser do ensino de LE no Brasil é 

desenvolver a habilidade de leitura, depois passa argumentar em favor das demais habilidades 

ao discorrer sobre o “engajamento discursivo” e habilidades comunicativas. 
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As diretrizes curriculares para o ensino de inglês da rede de ensino municipal de 

Aracaju, de 2008, recebem o nome de Língua Inglesa: Conteúdo Programático e alinham-se 

aos Parâmetros Curriculares Nacionais em sua fundamentação e objetivos. Elas fazem diversas 

alusões ao documento nacional ao longo do texto, corroborando seus pressupostos, inclusive 

reiterando a ênfase ao ensino da leitura, bem como a utilização dos temas transversais também 

enfatizados por aquele documento, a saber: ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde, 

orientação sexual, temas locais, respeito mútuo, justiça, diálogo e solidariedade, conforme a 

seguinte declaração: 

 

Este material ora apresentado não se configura como algo pronto e acabado, 

mas sim como um fomentador de um debate coletivo com os professores da 

língua inglesa no município de Aracaju, como forma de padronizarmos os 

conteúdos programáticos a serem apresentados nas escolas da rede municipal, 

visando, sobretudo a melhoria do ensino de inglês. Sua existência pressupõe 

o debate e obviamente releituras dos PCN’s [sic] de língua estrangeira e dos 

temas transversais. (ARACAJU, 2008, p. 17). 

 

 Esse documento foi elaborado com a participação dos professores de inglês da rede 

municipal de ensino, de acordo com a declaração supracitada. Ele se estrutura por meio dos 

seguintes itens, que são apresentados em cada ano de ensino: Ementa, Competências, 

Habilidades, Objetivos, Conteúdos Programáticos. Em sua tentativa de padronização dos 

conteúdos, apresenta explicitamente, sob o item “Conteúdos Programáticos”, elementos 

lexicais e gramaticais, bem como as sugestões para os temas transversais a serem trabalhados.  

Quanto aos demais itens: Competências, Habilidades e Objetivos, o detalhamento é 

semelhante aos sumários dos livros didáticos de inglês comumente adotados. Isso é explicado 

logo no início, em uma seção intitulada “Palavra da Secretária” (da Secretária de Educação na 

época de sua publicação): “Por isso, toma-se por base os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

livros chancelados com titulação máxima pelo programa Nacional do Livro Didático do MEC 

e as especificidades ecológicas e culturais da região, do estado e da cidade de Aracaju” 

(ARACAJU, 2008, p. 11). As ementas de cada ano de ensino apresentam uma fusão entre os 

pressupostos dos PCN e os conhecimentos sistêmicos geralmente presentes nos livros didáticos. 

Desse modo, ao final do 9º ano, se forem consideradas as habilidades apresentadas nesse 

documento, os alunos serão capazes de fazer uso da língua nas situações de interação social, 

como, por exemplo, desde apresentar-se e apresentar outros até perguntar e responder sobre 
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ações no presente, passado e futuro. Algumas das habilidades mencionadas parecem se encaixar 

melhor na produção e compreensão oral da língua ao invés de na leitura e escrita. 

Posteriormente a essas orientações curriculares, a Secretaria Municipal de Educação 

publicou em 2015 o Currículo Único da Rede Municipal de Educação de Aracaju, em cuja 

elaboração os professores da rede também participaram. No início do documento, lemos a 

palavra da Secretária de Educação: 

 

Os professores selecionaram os conteúdos considerados relevantes para os 

desenvolvimentos cognitivo, cultural e social do aluno em cada área do 

conhecimento, e escolheram os mais significativos para compor o currículo. 

Também debateram sobre competências e habilidades como também a 

viabilidade de alinhamento com o livro didático que seria utilizado pelo aluno. 

(ARACAJU, 2015, p. 11). 

 

 A Secretária prossegue suas considerações, informando sobre o embasamento da 

construção desse currículo único, a saber: além da LDB e diretrizes curriculares nacionais, são 

mencionadas as matrizes de referência da Prova Brasil do Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB), propostas curriculares de outras redes de ensino, livros didáticos do Programa 

Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), dentre outros. Além disso, ela afirma que o 

Programa de Conteúdos de 2008 foi a base para a elaboração desse novo documento. 

 O Currículo Único, de 2015, está estruturado pelas seguintes seções: Competências, 

Habilidades e Conteúdos (subdividos em Unidades, à maneira dos livros didáticos). Quanto aos 

seus objetivos, ele visa ao desenvolvimento de competências e habilidades. Dentre as 

competências estão incluídas: compreender o papel hegemônico da língua inglesa; 

compreender que a aprendizagem de línguas promove o acesso a bens culturais; perceber-se 

como parte integrante de um mundo plurilíngue; construir conhecimento sistêmico sobre a 

organização textual e sobre como e quando utilizar a linguagem em situação de comunicação; 

e por último, mas não menos importante, posicionar-se linguisticamente em inglês, 

principalmente na leitura e na escrita, através de estruturas que contemplem o cotidiano. 

Semelhante aos objetivos da diretriz anterior, essa nova orientação curricular prioriza 

a leitura e a escrita. Durante a pesquisa, foi percebido que uma boa parte dos professores 

tinha conhecimento sobre a existência da diretriz anterior e não sobre essa última. Inclusive, 

no departamento encarregado pela educação básica, não foi encontrada uma versão impressa 
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da diretriz de 2015, apenas a de 2008 que me foi doada. Quanto à de 2015, consegui 

garimpar na Internet. 

No que diz respeito às habilidades a serem desenvolvidas, a diretriz de 2015 lista 

aspectos funcionais da linguagem, como, por exemplo: apresentar-se e cumprimentar as 

pessoas; perguntar e responder a respeito de experiências pessoais, bem como reconhecer 

gêneros textuais diversos, de acordo com o ano escolar (série). Quanto ao item Conteúdos, a 

diretriz elenca uma série de elementos gramaticais e vocabulário.  

O Referencial Curricular: Rede Estadual de Ensino de Sergipe, de 2011, coloca-se 

como uma proposta que deve ser analisada e discutida pelos professores – que também 

participaram de sua elaboração –, “levando-se em consideração as especificidades e o contexto 

em que as respectivas comunidades escolares estão inseridas” (SERGIPE, 2011, apresentação). 

Segundo esse Referencial, o ensino da língua inglesa na escola deve propiciar ao aluno: 

 

[...] a oportunidade de tornar-se usuário dela e desenvolver suas habilidades 

diante das necessidades sociais, intelectuais, profissionais e pessoais. Sendo 

assim, o ensino de Língua Inglesa na escola deve apresentar situações de 

reflexão sobre o funcionamento dessa língua em diferentes contextos 

comunicativos e capacitar o aluno a ter o domínio de mais uma linguagem que 

circula socialmente. [...] Não se concebe mais o conhecimento metalinguístico 

da Língua como única forma de estudo, mas o aluno deve ser levado a 

desenvolver as quatro habilidades linguísticas de ler, escrever, ouvir e falar 

em inglês. [...] O conhecimento gramatical deve levar o indivíduo a ser capaz 

de organizar suas idéias e comunicar-se, mesmo com algumas limitações, ao 

invés de basear-se na resolução de exercícios estruturais, prática ainda tão 

comum nas aulas de Língua Inglesa. (SERGIPE, 2011, p. 101). 

 

Esse documento afirma haver a necessidade de se repensar o ensino de língua inglesa 

na escola e acrescenta que devem ser utilizados novos recursos e metodologias interessantes: 

 

A metodologia e os recursos didáticos precisam ser variados e dinâmicos, 

estimulando todos os que participam do processo ensino-aprendizagem e 

levando o professor a avaliar o desenvolvimento e as potencialidades de cada 

aluno. [...] Além disso, ao professor é imprescindível o conhecimento de novas 

técnicas no ensino de língua estrangeira e utilização de diferentes recursos 

didáticos, como: músicas, filmes, sites de relacionamento e pesquisa, 

softwares, revistas, jornais, paradidáticos e jogos. (SERGIPE, 2011, p. 101). 
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A estrutura do Referencial de língua inglesa da rede estadual é semelhante à do 

Currículo Único da rede municipal de Aracaju, o que leva a crer que, por ser mais antigo, tenha 

servido como referência para a construção do outro. O Referencial da rede estadual contém os 

seguintes tópicos: Competências, Habilidades e Conteúdos e, ao invés de Unidades – como no 

Currículo Único da SEMED – e Conceitos. Esses conceitos correspondem aos itens lexicais e 

gramaticais da língua. 

Mais recentemente, em 2017, foi homologada a Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC), como proposta de referência para a construção dos currículos e planejamentos de 

ensino. A BNCC reitera o papel formativo do estudo da língua inglesa e destaca: “É esse 

caráter formativo que inscreve a aprendizagem de inglês em uma perspectiva de educação 

linguística, consciente e crítica, na qual as dimensões pedagógicas e políticas estão 

intrinsecamente ligadas” (BRASIL, 2017, p. 239). Como consequência, a Base afirma a 

necessidade de se rever as relações entre língua, território e cultura, e de se indagar “Que 

inglês é esse que ensinamos na escola?” – semelhante ao meu questionamento quando iniciei 

a pesquisa em 2015. 

A BNCC afirma priorizar a “função social e política do inglês” e tratá-lo “em seu status 

de língua franca”. Reafirma o uso da língua nas práticas sociais e na interação com os textos – 

que são entendidos, nesse documento, em sentido amplo, não se restringindo apenas à 

modalidade escrita. Os objetivos de ensino são organizados em eixos: oralidade, leitura, escrita, 

conhecimentos linguísticos e dimensão intercultural. Portanto, não colocam o foco do ensino 

apenas na leitura e escrita.   

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) reafirmam a importância 

da LE e destacam as habilidades a serem desenvolvidas no ensino de LE: a leitura, a prática 

escrita e a comunicação oral contextualizadas (BRASIL, 2006). Embora não correspondam 

ao Ensino Fundamental aqui em pauta, as OCEM trazem uma discussão importante a respeito 

da função da LE na escola. Esse documento ressalta que tal função é a educacional e que 

existe um “conflito” de objetivos quanto às expectativas em relação a esse ensino, conforme 

mencionado anteriormente.  

Esse “conflito” ocorre porque a sociedade brasileira tem requerido um ensino de inglês 

que extrapole a função formativo-educativa, visto que algumas famílias colocam seus filhos em 

cursos livres de idiomas, ou seja, aquelas famílias que podem arcar com os custos. Oliveira 
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(2014) afirma que é tão comum estudar essa língua que os pais de classe média costumam 

perguntar aos filhos quando é que eles vão começar a estudar inglês, e não qual a língua que 

eles pretendem estudar. Rajagopalan (2003, p. 65) declara que as pessoas têm se dedicado a 

aprender uma língua estrangeira “porque querem subir na vida” e que seu domínio sempre foi 

visto como um símbolo de intelectualidade e prestígio.  

A literatura que trata do ensino/aprendizagem de inglês no Brasil, especialmente a que 

se refere à escola pública, revela que a situação do ensino/aprendizagem de língua inglesa deixa 

a desejar. Os problemas apontados estão relacionados principalmente às condições materiais 

inadequadas, classes numerosas, carga horária reduzida, professores não qualificados e 

utilização de metodologias ultrapassadas que desanimam os alunos. Perin (2005, p. 151) afirma 

que esse ensino parece causar uma “sensação de não progressão e continuidade dos conteúdos” 

e de “se estar sempre ensinando e aprendendo a mesma coisa, o que acarreta na definição de 

não seriedade da atuação do professor e na conseqüente desvalorização da disciplina”.  

Mais recentemente, outros autores confirmam esse quadro quando apontam a existência 

de uma cultura da ineficiência que contribui para que não se leve a sério o ensino de inglês na 

escola pública, e pela crença de que lá só se ensina o verbo to be, e de que o inglês é só para 

“tapear” (FINARDI, 2016; MICCOLI, 2016; COX & ASSIS-PETERSON, 2008). Os próprios 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de línguas estrangeiras admitem que as 

condições na sala de aula da maioria das escolas brasileiras são desfavoráveis para o bom 

andamento do processo de ensino/aprendizagem de LE (BRASIL, 1998, p. 21).  

No nível universitário, o programa Ciências sem Fronteiras traz um exemplo do 

resultado de um ensino de inglês precário e da falta de um investimento na base da formação 

dos alunos, embora os propósitos desse programa, bem como os do Inglês Sem Fronteiras, 

sejam instrumentais, diferentemente dos objetivos da Educação Básica. Em 2014, jovens que 

tinham ido estudar em países de língua inglesa foram “convidados” pelas universidades 

estrangeiras a retornar ao Brasil por não conseguirem acompanhar os estudos devido à baixa 

proficiência em inglês. Ressalte-se que a nota mínima de proficiência tinha sido diminuída e o 

estudante deveria fazer um curso de inglês no país de destino, para então se submeter a um novo 

teste como segunda chance, ou seja, muito dinheiro desperdiçado, sem contar com o 

constrangimento e as frustrações desses jovens. 
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Almeida Filho (2003, p. 29-31) declara que “a prática secular no Brasil privilegia o 

estudo da língua pela língua, muita forma gramatical que se enfeixa num colar de 

conhecimentos desaplicados que se vão de nossa memória sem aviso prévio”. Walker (2003, p. 

47), por exemplo, afirma que a situação do ensino de inglês na escola pública apresenta um 

“quadro desolador”, e que há um “mau aproveitamento dos sete anos de língua estrangeira na 

grade curricular” (WALKER, 2003, p. 44). 

Quanto ao mau aproveitamento do tempo dedicado à língua inglesa na escola, Miccoli 

(2016) ressalta que a carga horária reservada a essa disciplina é a metade do que se 

disponibiliza para as demais, pois, no Ensino Fundamental são apenas duas aulas semanais 

de 50 minutos cada. A autora afirma que essa carga horária não corresponde ao que se dispõe 

realmente, pois, subtraindo-se o tempo gasto para obter a atenção dos alunos e orientá-los 

quanto ao dever de casa, restam 48 horas/aula por ano. Mas há ainda as avaliações, eventos 

escolares ou feriados que podem tomar tempo dessa carga horária, para os quais a autora faz 

um cálculo, destinando dois dias por etapa para as avaliações, o que faz a carga horária baixar 

para 30 horas/aula por ano. Seguindo esses cálculos, Miccoli afirma que, no total de sete anos 

de estudo, um aluno de escola pública com duas aulas de inglês por semana tem acesso a 210 

horas/aula, o que equivale a três semestres e meio de um cursinho de idiomas. A autora 

argumenta que, apesar de esse tempo ser pouco, “é suficiente para [se] ter direito a mais que, 

simplesmente, a eterna revisão do verbo to be” (MICCOLI, 2016, p. 17).  

Além da carga horária reduzida, outro fator que pode interferir no ensino e 

aprendizagem de língua inglesa é o número de alunos por sala. Esse quantitativo, na escola 

regular, em geral, é bastante elevado, chegando a 40 alunos ou mais, dificultando a gestão da 

sala de aula e a disponibilização de uma atenção mais detida e um melhor acompanhamento 

pelo professor às necessidades específicas dos alunos. Além disso, a descontinuidade de 

conteúdos e a repetição dos mesmos assuntos vez após vez são aspectos que desestimulam os 

alunos a engajarem-se na aprendizagem. Em minha pesquisa de Mestrado, um dos participantes 

chegou a afirmar que não aguentava mais estudar todo santo dia o it, he, she. E talvez, por essa 

razão, ele tenha invertido a ordem dos pronomes durante seu relato. Perin (2005) também traz 

depoimentos semelhantes, em sua pesquisa acerca do inglês na escola pública no que tange à 

progressão de conteúdos, bem como sobre a sensação de se estar estudando sempre a mesma 

coisa, conforme mencionado anteriormente. 
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Na ausência de um indicador oficial de avaliação do ensino de inglês para a educação 

básica, realizei uma análise descritiva populacional sobre o desempenho, nessa disciplina, dos 

candidatos que realizaram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)34, durante 

o período de 2010 a 2014, quanto ao número de acertos das cinco questões de inglês 

constantes da referida prova35. Os dados foram obtidos no site do INEP, na seção de 

microdados. Na análise foram considerados apenas os participantes que estavam presentes na 

prova objetiva de Linguagens e Códigos e Suas Tecnologias, na qual está incluída a prova de 

língua estrangeira. Comparou-se o desempenho nacional com os dados do estado de Sergipe, 

locus da presente pesquisa.  

Os dados revelaram que há um maior percentual de candidatos, durante todo o período 

analisado, que acerta entre 0 a 2 questões, conforme atestam as Figuras 3 e 4. Essa tendência é 

bastante acentuada no ano de 2010 e mantém-se praticamente igual até o ano de 2014. Optei 

por apresentar apenas dois quadros, o do ano inicial e o do final, para não povoar as páginas 

com muitas figuras. 

 

 

 

 

 

                                                           
34 O caderno de provas denominado “Redação, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias” apresenta cinco questões 

de cada língua estrangeira (Inglês e Espanhol), sendo que a opção por uma das línguas é feita no momento da 

inscrição no referido exame. 
35 A proficiência no ENEM é mensurada através da Teoria da Resposta ao Item (TRI), que modela a probabilidade 

de um indivíduo responder corretamente a um item por meio de uma função monotônica crescente, a qual indica 

que quanto maior a proficiência do avaliado, maior será a sua probabilidade de acertar o item considerado na 

análise. Portanto, duas pessoas com a mesma quantidade de acertos na prova são avaliadas de forma diferente, a 

depender de quais itens acertaram ou erraram e podem, assim, ter habilidades diferentes. Em minha análise, para 

termos uma ideia do desempenho dos candidatos, consideramos apenas a quantidade de acertos às questões, tendo 

em vista a impossibilidade de estimar o comportamento de cada participante, relativo aos itens da prova, sobretudo, 

por se tratar de um banco volumoso, com milhões de dados de todo o território nacional, o que demandaria a 

utilização de métodos estatísticos avançados e softwares dispendiosos, e não representar o foco desta pesquisa de 

doutoramento. Os microdados disponíveis na plataforma do INEP encontram-se em estado bruto, o que exigiu a 

filtragem das cinco questões de inglês do caderno de Redação, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. O referido 

caderno apresenta-se em quatro versões, nas quais as questões variam de posição nas provas, que estão distribuídas 

em cadernos diferenciados pela cor da capa. O trabalho estatístico de filtragem dos microdados do ENEM foi 

realizado pela Empresa Júnior de Ciências Atuariais e Estatísticas da Universidade Federal de Sergipe. Para 

maiores informações sobre os critérios de correção das provas objetivas, ver a Nota Técnica para procedimento de 

cálculo das notas do ENEM, emitida pelo INEP em dezembro de 2011, disponível no portal www.inep.gov.br. 
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Figura 3 – Comparação da distribuição dos participantes segundo o número 

de acertos nas questões de Inglês no ENEM, Brasil x Sergipe, 2010 (%)  

 

Fonte: INEP. 

 

Figura 4 – Comparação da distribuição dos participantes segundo o número 

de acertos nas questões de Inglês no ENEM, Brasil x Sergipe, 2014 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INEP. 

 

Podemos observar um percentual maior de candidatos de Sergipe que acertaram apenas 

uma questão. Também, verifica-se que, no ano de 2014, 20% dos candidatos desse estado 

erraram todas as questões. Se considerarmos em termos de média de acertos, há a prevalência 

de acerto de duas questões em todo o Brasil, sendo que em Sergipe a média é ainda menor que 

a nacional, conforme o Quadro 4 e a Figura 5:  
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Quadro 4 – Distribuição da população segundo a média de acertos das questões de Inglês 

no ENEM, Brasil x Sergipe, 2010-2014 

Fonte: INEP. 

 

Figura 5 - Distribuição da população segundo a média de acertos das 

questões de Inglês no ENEM, Brasil x Sergipe, 2010-2014 (%) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: INEP. 

 

Ao longo do período examinado, verificou-se uma tendência de opção pelo Espanhol 

como língua estrangeira, conforme mostra a Figura 6. Tal escolha, talvez, tenha relação com o 

fato de o Espanhol ser uma língua neolatina e aproximar-se mais da língua portuguesa. 

 

 

 

 

 

Ano Brasil Sergipe 

2010 2,13 1,63 

2011 2,45 1,80 

2012 2,24 2,00 

2013 2,40 2,10 

2014 1,82 1,61 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2010 2011 2012 2013 2014

Brasil

Sergipe



DO DOMÍNIO MUNDIAL E DAS ESPECIFICIDADES DO INGLÊS | 91 

 

 

 

Figura 6 – Comparação da distribuição dos participantes segundo opção de língua 

estrangeira no ENEM, Brasil x Sergipe, 2010-2014 (%) 

 

 

Fonte: INEP. 

 

No tocante à Figura 6, se compararmos Brasil e Sergipe em relação ao comportamento 

dos participantes quanto à opção da língua estrangeira, observaremos que a configuração dos 

gráficos é bem semelhante nas duas figuras, ou seja, em ambos os casos, o espanhol é mais 

escolhido como língua estrangeira do que o inglês. No entanto, de acordo com as Figuras 7 e 8, 

em Sergipe, a opção pelo espanhol é ainda mais acentuada entre os candidatos provenientes da 

escola pública (mais de 70% entre os anos de 2012 a 2014), quando comparados com os da 

escola privada (entre 51 e 53% no mesmo período): 

Figura 7 – Distribuição dos participantes de escolas públicas segundo a 

opção de língua estrangeira no Enem, Sergipe, 2010-2014. 

 

Fonte: INEP. 
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Figura 8 – Distribuição dos participantes de escolas particulares segundo a 

opção de língua estrangeira no Enem, Sergipe, 2010-2014 

 

Fonte: INEP. 

 

 Pode haver certa fragilidade nesses indicadores, em virtude principalmente do número 

reduzido de questões da prova de LA (apenas cinco), que talvez sejam consideradas 

insuficientes para se avaliar o conhecimento dos candidatos. No entanto, tais indicadores foram 

utilizados por não haver outro tipo de avaliação do desempenho em LA, especificamente 

voltado para os alunos oriundos do Ensino Médio, considerando o que é proposto para esse 

nível de ensino nas diretrizes e programas de ensino.  

Esse número reduzido de questões também provoca uma reflexão sobre quão 

“seriamente” o ensino de LA na educação básica é considerado pela política educacional. Quais 

seriam os critérios adotados para reservar apenas cinco questões a uma disciplina dentre as 

quarenta e quatro, presentes no caderno de provas Linguagens, Códigos e suas Tecnologias? 

Seriam motivados pela ideia amplamente difundida de que “o brasileiro, principalmente o 

pobre, não conhece nem a própria língua”? (LEFFA, 2011, p. 20). Leffa argumenta que com 

essa ideia “tenta-se tirar dele [do aluno brasileiro e pobre] a oportunidade de aprender a língua 

estrangeira. Insiste-se em dar um conhecimento que ele já tem (a língua nacional), negando-lhe 

o acesso a um conhecimento que ele não tem (a língua estrangeira)”.   

A ocorrência de um percentual maior de opções pelo Espanhol por parte dos candidatos 

oriundos da escola pública endossa a necessidade de pesquisas sobre o ensino de inglês nessa 

rede de ensino. Isso traz o questionamento dos motivos que levam alguém que passou a maior 
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parte da sua vida escolar estudando inglês a optar por outra língua, a qual provavelmente 

estudou menos tempo. 

Conforme Leffa (2011, p. 25) destaca, “com raríssimas exceções que confirmam a regra, 

escola pública de ensino fundamental e médio é escola de pobre, os ricos vão para a escola 

particular”. Os alunos dessa rede, em sua maioria, têm menos recursos para arcar com medidas 

compensatórias para a aprendizagem do inglês, pois não podem pagar um curso de idiomas, por 

exemplo. É provável também que eles tenham menos acesso aos bens culturais que lhe 

possibilitem uma maior exposição à língua-alvo. 

As diretrizes curriculares oficiais têm enfatizado que os objetivos da inserção de uma 

LE na escola são educacionais. Também afirmam que os professores, no entanto, têm realizado 

um ensino mais focado nos aspectos linguísticos e/ou instrumentais. Então, parece que a escola 

regular tem fracassado também nesses últimos aspectos, pois a prova do ENEM, por exemplo, 

exige dos participantes apenas a habilidade da leitura e interpretação de textos e aspectos 

gramaticais da língua. Nesse sentido é que esta pesquisa buscou compreender o que é esse inglês 

ensinado na escola pública; qual sua especificidade, visto que cada disciplina possui seu corpus 

disciplinar; quais aspectos os professores privilegiam no ensino de inglês: se os educacionais, 

os linguísticos ou os instrumentais; e quais os sentidos que os professores atribuem ao seu 

ensino na escola.  

Embora esta pesquisa trate do que é o ensino de inglês nas escolas e não de como ele 

deve ser, tornam-se necessários alguns esclarecimentos sobre o que se poderia esperar que o 

aluno aprendesse de específico da língua estrangeira na escola. 

 

3.3  PROFICIÊNCIA: UM CONCEITO RELATIVO 

 

 Em geral, tende-se a criar expectativas muito altas em relação aos resultados da 

aprendizagem de inglês na escola. Uma concepção de aprendizagem como processo parece 

estar subjacente às outras disciplinas do currículo e tende-se a requerer do ensino de inglês um 

produto muito mais do que o exequível. Concordo com Moita Lopes quando argumenta que: 
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O que está implícito aqui é uma compreensão de aprendizagem como produto 

que requereria que o aluno-aprendiz dominasse a LE ao final do segundo grau. 

Por outro lado, ninguém exige o mesmo de história ou matemática, por 

exemplo. Da mesma forma que ninguém termina o segundo grau sendo um 

historiador e matemático, ninguém precisa, ao fim do segundo grau, ter 

domínio completo de uma LE, o que quer que isso seja. Na verdade, ninguém 

conclui o segundo grau com o mesmo nível de domínio de outras matérias que 

se exige da LEs. (MOITA LOPES, 1996, p. 128-129). 

 

 Esse autor ressalta que ninguém precisa ter um domínio total da LE, no entanto, isso 

não descarta que é preciso saber algo, ter algum tipo ou nível de “domínio”. As diretrizes 

curriculares também possibilitam essa interpretação quando falam dos objetivos da língua 

estrangeira no currículo. Apesar de serem, principalmente, objetivos educacionais, as OCEM 

declaram que o ensino de LE na escola “visa a ensinar um idioma estrangeiro e, ao mesmo 

tempo, cumprir outros compromissos com os educandos, como, por exemplo, contribuir para a 

formação de indivíduos como parte de suas preocupações educacionais” (BRASIL, 2006, p. 91, 

grifo nosso). Os PCN também mencionam os objetivos educacionais e acrescentam que a 

aprendizagem de um LE deve garantir ao aluno seu engajamento discursivo na língua-alvo, 

embora defenda que a justificativa social do ensino de uma LE no Brasil é o desenvolvimento 

da habilidade de leitura, pois argumenta que é o único uso que se faz de uma LE em nosso país. 

Esse documento não descarta, no entanto, o desenvolvimento das outras habilidades 

comunicativas, quando possível. 

 Leffa (2016) refere-se às pesquisas sobre o nível de fluência dos brasileiros, as quais 

apontam que é um dos mais baixos do mundo. No entanto, é algo complexo de definir o que 

é ter proficiência em uma língua estrangeira, principalmente após o Ensino Fundamental e/ou 

Médio. Oliveira (2014, p. 48) afirma que uma pessoa proficiente em inglês é “alguém que 

desempenha atividades linguísticas usando o inglês falado e/ou escrito com a precisão de um 

perito. Mas algo não está claro, pois um problema surge aí logo de cara: que perito serviria 

de parâmetro para decidir-se sobre o que é ser proficiente?”.  

Além disso, o parâmetro estabelecido pela comparação com o falante nativo não 

cabe mais no ensino de inglês, principalmente em tempos do World English. Com relação 

a isso, Rajagopalan (2003) declara que o próprio conceito de falante nativo é 

ideologicamente suspeito, pois é semelhante ao do “bom selvagem”, de Jean-Jacques 

Rousseau. O linguista acrescenta que esse tipo de equiparação trouxe muitos problemas de 

autoestima para os aprendizes: 
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Isso naturalmente levou à consequência de que o ensino de língua estrangeira 

fosse, durante muito tempo, considerado um empreendimento com um 

objetivo inatingível – não só na prática como também em princípio. [...] Não 

é de estranhar que o ensino de língua estrangeira ainda leve muitos alunos a 

se sentirem envergonhados da sua própria condição linguística. Pois o lado 

mais nocivo e macabro da ideologia que norteou, durante muito tempo, os 

programas de ensino de língua estrangeira é que, como resultado direto de 

determinadas práticas e posturas adotadas em sala de aula, os alunos menos 

precavidos se sentiam diminuídos em sua autoestima, passando a 

experimentar um complexo de inferioridade. A língua estrangeira e a cultura 

que a sustenta sempre foram apresentadas como superiores às dos discentes. 

(RAJAGOPALAN, 2003, p. 67, 68). 

 

Nesse sentido, o conceito de proficiência não é estático e homogêneo. Pode-se de dizer 

que ele é inapreensível, a não ser que se defina em relação a que alguém é proficiente. Segundo 

Oliveira (2014, p. 59), “afirmar que uma pessoa é proficiente em inglês não nos informa, 

exatamente, acerca do que essa pessoa é capaz de fazer com a língua inglesa”. O autor 

questiona: “Afinal, ela é proficiente em que grau?”, visto que existem tantos níveis a galgar nas 

tabelas dos testes de proficiência. É proficiente porque consegue atingir quais objetivos em sua 

aprendizagem? Ela é proficiente em que habilidades? Na leitura, expressão oral, ou outras?  

De acordo com o autor supramencionado, o conceito de competência comunicativa 

ajudou a esclarecer esse impasse, pois proficiente passou a ser compreendido como aquele que 

é competente para comunicar-se usando uma língua estrangeira. Mesmo assim, o conceito de 

proficiência é relativo porque há níveis diferentes de proficiência na comunicação. Mas, em 

face da relatividade desse conceito, no caso do inglês da educação básica, com sua carga horária 

reduzida, o que se pode aprender além do verbo to be? Conforme mencionado anteriormente, 

no total de sete anos de estudo um aluno da escola pública tem acesso a 210 horas/aula 

(MICCOLI, 2016, p. 17). No Ensino Fundamental, então, esse total seria de apenas 120 horas.  

O Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas: Aprendizagem, Ensino, 

Avaliação (CEFRL)36 apresenta uma versão concisa das habilidades a serem desenvolvidas na 

aprendizagem de línguas, através de níveis de referência que vão do A1 ao C237. Embora tenha 

                                                           
36 O Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL) foi criado pela Divisão de Políticas 

Linguísticas do Conselho da Europa em Estrasburgo/França com o objetivo de promover o plurilinguismo entre 

os países membros da Comunidade Europeia. 
37 Os níveis de referência são classificados em três letras A, B e C, sendo a letra A correspondente ao nível básico, 

B intermediário e C avançado. Essas letras estão subdivididas em dois números: 1 e 2, sendo o subnível 1 o mais 

elementar e o 2 mais adiantado. 
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sido criado em outro contexto político, econômico e cultural, esse documento tem sido adotado 

internacionalmente como parâmetro para elaboração de diretrizes curriculares, programas de 

ensino, livros didáticos e exames de proficiência.   

Extraí desse documento os níveis aproximadamente correspondentes ao tempo de 210 

horas em sete anos, dispensado ao estudo de LA na educação básica (Quadro 5)38: 

Quadro 5 – Habilidades do Nível Básico A1 e A2 e Intermediário B1 do CEFRL 

Nível Básico 

A1 

Compreender e usar expressões habituais do dia a dia e frases básicas para 

atender às necessidades imediatas. Apresentar-se e apresentar outras pessoas, 

perguntar e responder sobre informações pessoais, tais como onde as pessoas 

moram, quem elas conhecem, coisas que elas possuem. Interagir de maneira 

básica desde que a outra pessoa fale devagar e esteja preparada para ajudar.  

A2 

Compreender frases e expressões de uso frequente relacionadas às áreas mais 

importantes de sua vida (por exemplo, informações pessoais, sobre a família, 

compras, localizações, profissões). Saber comunicar-se ao realizar tarefas 

simples do cotidiano que requeiram a troca de informações básicas sobre 

questões conhecidas e habituais. Saber descrever em termos simples aspectos 

acerca de sua história de vida, seu ambiente próximo, bem como questões 

relacionadas às suas necessidades imediatas. 

Nível 

Intermediário 
B1 

Compreender as ideias principais dos diferentes tipos de textos relacionados 

a questões com que se está familiarizado, que são encontrados regularmente 

no trabalho, escola e lazer etc. Saber lidar com grande parte das situações 

encontradas durante viagens nos locais onde a língua é falada. Descrever 

experiências e acontecimentos, aspirações, desejos e fornecer breves 

explicações e justificativas sobre suas opiniões e planos. 

Fonte: Adaptado do Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (2001, p. 24). 

 

Encontra-se certa similaridade entre as habilidades esperadas no Quadro Comum 

Europeu e as dos Conteúdos Programáticos para a língua inglesa da Secretaria Municipal de 

Educação, que, por sua vez, assemelham-se aos PCN. Isso evidencia que o Quadro Comum 

Europeu pode ter servido como referência para a elaboração dos documentos nacionais. Os três 

documentos adotam a perspectiva da competência comunicativa e da aprendizagem visando ao 

uso da língua como prática social. 

No entanto, o desempenho geral dos nossos alunos mostra-se em descompasso com o 

que é descrito nesses níveis, mesmo se considerarmos o nível A1 para os alunos egressos do 

Ensino Fundamental e o B1 para os do Ensino Médio. As estatísticas do ENEM apresentadas 

                                                           
38 Segundo Miccoli (2016, p. 18), para o Conselho Americano de Línguas Estrangeiras, “são necessárias cerca de 

240 horas de língua estrangeira para chegar a um nível intermediário baixo ou médio, de acordo com as diferenças 

individuais dos alunos”. 
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anteriormente nesta tese fornecem um indício de como o ensino do inglês parece ter fracassado 

até mesmo na finalidade de leitura de textos.  

Embora a sociedade brasileira tenha criado expectativas quanto a um ensino de inglês 

talvez mais instrumental, a razão de ser da LA no currículo escolar é a finalidade formativo-

educativa, de acordo com os documentos oficiais. No entanto, a escola tem a função de instruir 

e educar, fornecendo pelo menos uma base sólida para que os estudantes tenham condições 

mínimas de prosseguir em seus estudos. É sobre o que é o inglês ensinado no Ensino 

Fundamental – considerando, mas transpondo, os temas transversais –, que esta pesquisa se 

debruça, pois, no caso da grande parcela da população que não consegue arcar com os custos 

dos institutos de idiomas, seus filhos, estudantes da escola pública, ficam em desvantagem em 

relação à aprendizagem do inglês. Essa realidade amplia ainda mais a desigualdade social, sem 

mencionar que a educação, no sentido de formação integral do indivíduo, é um direito garantido 

pela Constituição Federal e de responsabilidade também da escola. 

O inglês apresenta peculiaridades na natureza da disciplina por se tratar de uma língua. 

A matéria ensinada também pode variar de acordo com os níveis de ensino, os objetivos a serem 

alcançados e os métodos e abordagens utilizados, pois esses refletem a concepção do que é a 

língua e de como ela é aprendida. Essas variações ocorrem tanto diacrônica quanto 

sincronicamente, o que influi no corpus apresentado enquanto objeto ensinável.  

Assim como o sujeito que aprende uma língua é um sujeito de relações, o conhecimento 

de uma língua segue também uma lógica de relações. Esse conhecimento não existe fora do 

sujeito que conhece, não é um objeto estático, passivo e imutável. Desse modo, estabelecer uma 

epistemologia de uma língua estrangeira é uma tarefa bastante árdua que precisa levar em 

consideração os aspectos históricos do ensino de línguas, o contexto social, cultural, econômico 

e político em que acontece esse ensino, bem como suas finalidades.  

 

3.4 O INGLÊS COMO DISCIPLINA ESCOLAR: UM SABER OU UMA PRÁTICA? 

 

Um questionamento semelhante ao que foi realizado por Chervel quanto à Retórica pode 

ser feito em relação à disciplina língua inglesa, pois, no ensino fundamental, torna-se 

especialmente difícil circunscrevê-la como constituindo um saber ou um saber-fazer. Talvez 
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em seu ensino no nível superior, um corpus de saber enquanto conteúdo intelectual a ser 

ensinado apresente-se mais explícito nas teorias linguísticas de aquisição da língua e nos 

estudos literários, por exemplo. No Ensino Fundamental, na prática de sala de aula, usualmente 

não se ensina esse corpus teórico, mas, muitas vezes, vocabulário, estruturas e/ou regras 

gramaticais, funções linguísticas, visando (ou não) à utilização da língua como prática social. 

Esta reflexão está em harmonia com o raciocínio do próprio Chervel:  

 

O que caracteriza o ensino de nível superior é que ele transmite diretamente o 

saber. Suas práticas coincidem amplamente com suas finalidades. Nenhum 

hiato entre os objetivos distantes e os conteúdos de ensino. O mestre ignora 

aqui a necessidade de adaptar a seu público os conteúdos de acesso difícil, e 

de modificar esses conteúdos em função das variações de seu público: nessa 

relação pedagógica, o conteúdo é uma invariante. (CHERVEL, 1990, p. 185). 

 

Para esse autor,  

 

[...] toda disciplina apresenta um corpus de conhecimentos, providos de uma 

lógica interna, articulados em torno de alguns temas específicos, organizados 

em planos sucessivos claramente distintos e desembocados em algumas idéias 

simples e claras, ou em todo caso encarregados de esclarecer a solução de 

problemas mais complexos. (CHERVEL, 1990, p. 203).  

 

Nesse sentido, chamo a atenção para o corpus específico de conhecimento da língua 

inglesa que pode envolver as regras gramaticais, habilidades como as práticas de falar, 

compreender o que se ouve, ler e escrever, entre outros. Dentro dessas possibilidades, esse 

corpus disciplinar pode variar também em função dos objetivos a que se visa alcançar, bem 

como da mudança das finalidades delegadas pela sociedade e das finalidades reais postas em 

prática pelos docentes, pois, segundo Chervel, quando a finalidade muda, a disciplina se 

modifica também. 

Dessa forma, quando os objetivos são instrumentais, como, por exemplo, aprender a 

língua para a leitura de textos acadêmicos, ou para a comunicação em viagens, o ensino é 

direcionado para as habilidades desejadas. Isso acontece especialmente em cursos livres de 

idiomas. Na escola, no entanto, o objetivo é educacional. Conforme atestam as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006, p. 92): “o valor educacional de uma língua 
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estrangeira vai muito além de meramente capacitar o aprendiz a usar uma determinada língua 

estrangeira para fins comunicativos”. Esse documento também afirma: 

 

Verifica-se que, em muitos casos, há falta de clareza sobre o fato de que os 

objetivos do ensino de idiomas em escola regular são diferentes dos objetivos 

dos cursos de idiomas, trata-se de instituições com finalidades diferenciadas. 

Observa-se a citada falta de clareza quando a escola regular tende a 

concentrar-se no ensino apenas linguístico ou instrumental da Língua 

Estrangeira (desconsiderando outros objetivos, como os educacionais e os 

culturais). Esse foco retrata uma concepção de educação que concentra mais 

esforços na disciplina/conteúdo que propõe ensinar (no caso, um idioma, 

como se esse pudesse ser aprendido isoladamente de seus valores sociais, 

culturais, políticos e ideológicos) do que nos aprendizes e na formação desses. 

(BRASIL, 2006, p. 90). 

  

Segundo esse documento, o objetivo educacional do ensino de LE na escola envolve o 

desenvolvimento de determinadas qualidades e disposições no indivíduo: 

 

As propostas epistemológicas (de produção e conhecimento) que se delineiam 

de maneira mais compatível com as necessidades da sociedade atual apontam 

para um trabalho educacional em que as disciplinas do currículo escolar se 

tornam meios. Com essas disciplinas, busca-se a formação de indivíduos, o 

que inclui o desenvolvimento de consciência social, criatividade, mente aberta 

para conhecimentos novos, enfim, uma reforma na maneira de pensar e ver o 

mundo. (BRASIL, 2006, p. 90). 

 

 Além disso, uma das finalidades do ensino de LA é a formação para o exercício da 

cidadania, entendida, nesse documento, como envolvendo a compreensão e o questionamento 

por parte do indivíduo sobre o seu lugar na sociedade: 

 

Quando falamos sobre o aspecto educacional do ensino de Línguas 

Estrangeiras, referimo-nos, por exemplo, à compreensão do conceito de 

cidadania, enfatizando-o. Esse é, aliás, um valor social a ser desenvolvido nas 

várias disciplinas escolares e não apenas no estudo das Línguas Estrangeiras. 

De acordo com a visão tradicional, falar em cidadania significava falar em 

pátria, civismo, deveres cívicos, como nas antigas aulas de Educação Cívica. 

[...] Admite-se que o conceito é muito amplo e heterogêneo, mas entende-se 

que ser cidadão envolve a compreensão sobre que posição/lugar uma pessoa 

(o aluno, o cidadão) ocupa na sociedade. Ou seja, de que lugar ele fala na 

sociedade? Por que essa é a sua posição? Como veio parar ali? Ele quer estar 
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nela? Quer mudá-la? Quer sair dela? Essa posição o inclui ou o exclui de quê? 

(BRASIL, 2006, p. 90, 91). 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais também endossam o objetivo educacional do 

ensino da LA no Ensino Fundamental, inclusive com a utilização de temas transversais. No 

entanto, ambas as diretrizes, ao enfatizarem o aspecto educacional, não negam que a disciplina 

tem seu conteúdo específico. As OCEM afirmam, por exemplo, “que a disciplina Línguas 

Estrangeiras na escola visa a ensinar um idioma estrangeiro”, entre outros objetivos 

(BRASIL, 2006, p. 91, grifo nosso). Portanto, cabe questionar, o que há de específico no ensino 

do corpus de conhecimento da disciplina LI, pois mesmo sendo alegadamente frequente o 

ensino com foco nos aspectos linguísticos – conforme afirmam as próprias diretrizes -, os 

exames externos avaliam os egressos através de itens sobre leitura e gramática, o que difere das 

finalidades oficiais propostas nessas orientações curriculares. Além disso, os resultados não têm 

sido animadores, conforme atestam os dados do ENEM apresentados anteriormente. 

 

3.4.1 Os conteúdos do ensino de línguas  

 

 No caso do Ensino Fundamental, o conteúdo específico da “parte expositiva” de uma 

LA é de difícil apreensão enquanto objeto de discurso, excetuando-se quando se ensina a 

gramática – por ser um ensino sobre a língua e seu funcionamento –, ou quando se ensina a 

cultura dos países da língua-alvo, por exemplo. Devido à peculiaridade de sua natureza, a 

língua serve, mas não apenas isso, como um meio de comunicação entre as pessoas e de 

aquisição e transmissão de conhecimentos. Revuz faz algumas considerações sobre a 

complexidade desse objeto: 

 

Objeto de conhecimento intelectual, a língua é também objeto de uma 

prática. Essa prática é, ela própria, complexa. Prática de expressão, mais ou 

menos criativa, ela solicita o sujeito, seu modo de relacionar-se com outros 

e com o mundo; prática corporal, ela põe em jogo o aparelho fonador. [...] 

O sujeito deve pôr a serviço da expressão de seu eu um vaivém que requer 

muita flexibilidade psíquica entre um trabalho de corpo sobre os ritmos, os 

sons, as curvas entoacionais, e um trabalho de análise e memorização de 

estruturas linguísticas. (REVUZ, 1998, p. 216, 217). 
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Se o ensino da língua inglesa for tomado do ponto de vista da formação integral do 

indivíduo, como preconizam os documentos oficiais, é possível que ele esteja mais alinhado a 

uma “lógica das práticas” do que a uma “lógica dos discursos constituídos” (CHARLOT, 2005, 

p. 90). Nesse caso, a aprendizagem de uma língua seria um meio para a ação no mundo, não se 

restringiria apenas ao estudo de sua estrutura e cultura. 

No que tange à formação, Charlot explica que ela apresenta um diferencial em relação 

ao ensino. O ensino é a transmissão de um saber: ensina-se um saber e forma-se um indivíduo. 

O autor ressalta que há lógicas diferentes entre o ensino e a formação: 

 

A lógica do ensino é aquela do saber a ser ensinado, do saber constituído em 

sistema e discurso que tem coerência própria (em “logos”, diziam os gregos). 

A coerência do discurso é, então, interna: o que dá pertinência a um conceito 

é o conjunto das relações que ele mantém com outros conceitos em um espaço 

teórico, relações constitutivas desse conceito. (CHARLOT, 2005, p. 90). 

 

 Já a lógica da formação, segundo esse autor, “é aquela das práticas, por definição 

contextualizadas e organizadas para atingir um fim”. Ele acrescenta que “a idéia de formação 

implica a de indivíduo que se deve dotar de certas competências” (CHARLOT, 2005, p. 90). 

No caso do inglês no Ensino Fundamental, se forem consideradas estritamente as orientações 

curriculares oficiais, ele parece se direcionar mais para a lógica da formação, uma vez que as 

disciplinas servem como meios para que o indivíduo possa desenvolver qualidades como a 

criatividade e a mente aberta, a fim de que ele possa viver na sociedade atual. 

 Nesse sentido, o inglês enquanto objeto de ensino, nos dias atuais, parece aproximar-se 

das “figuras do aprender”, que destacam a heterogeneidade das formas de aprendizagem 

(CHARLOT, 2000, p. 66). Isso porque, na contemporaneidade, saber uma língua é estar apto a 

realizar algo com essa língua, diferentemente de quando, em tempos anteriores, saber uma 

língua significava ter a capacidade de traduzir textos literários, por exemplo.  

Ao explicitar a teoria da Relação com o Saber, Charlot (2000, p. 59) afirma que a 

questão do aprender é bem mais ampla do que a do saber. Aprender pode significar adquirir um 

conteúdo intelectual, conseguir manejar um objeto ou instrumento, conseguir realizar uma 

atividade e comportar-se de forma relacional. Esse autor acrescenta que “existem maneiras de 

aprender que não consistem em apropriar-se de um saber, entendido como conteúdo de 
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pensamento”. Ele constrói um inventário das “figuras do aprender” sob as quais o saber e o 

aprender se apresentam: 

 

Objetos-saberes, isto é, objetos aos quais um saber está incorporado: livro, 

monumentos e obras de arte, programas de televisão “culturais”...; objetos 

cujo uso deve ser aprendido, desde os mais familiares (escova de dentes, 

cordões do sapato...) até os mais elaborados (máquina fotográfica, 

computador...); atividades a serem dominadas, de estatuto variado: ler, 

nadar, desmontar um motor; dispositivos relacionais nos quais há que entrar e 

formas relacionais das quais se devem apropriar, quer se trate de agradecer, 

quer de iniciar uma relação amorosa. (CHARLOT, 2000, p. 66, grifo nosso). 

 

 É provável que o inglês, nos moldes atuais, dentre as “figuras do aprender”, esteja mais 

próximo do terceiro item enumerado por Charlot: “atividades a serem dominadas”, uma vez 

que pode envolver aprender a falar, compreender, escrever e ler em outro idioma. Os PCN 

assinalam a esse respeito: 

 

Diferentemente do que ocorre em outras disciplinas do currículo, na 

aprendizagem de línguas o que se tem a aprender é também, imediatamente, 

o uso do conhecimento, ou seja, o que se aprende e o seu uso devem vir juntos 

no processo de ensinar e aprender línguas. Assim, caracterizar o objeto de 

ensino significa caracterizar os conhecimentos e os usos que as pessoas fazem 

deles ao agirem na sociedade. (BRASIL, 1998, p. 27). 
 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em 2017, destaca o inglês – 

não há mais referência à “língua estrangeira” em geral, como faziam as orientações curriculares 

precedentes – enquanto prática social. Inclusive, no que diz respeito ao eixo “Conhecimentos 

Linguísticos”39, o documento afirma que “ele se consolida pelas práticas de uso, análise e 

reflexão sobre a língua, sempre de modo contextualizado a serviço das práticas de oralidade, 

leitura e escrita” (BRASIL, 2017, p. 243, grifo nosso).  

Dessa forma, no atual mundo globalizado, a tendência predominante quanto à questão 

de “saber uma língua” é saber fazer uso prático dessa língua para agir no mundo. No entanto, 

um dos desafios do ensino de línguas adicionais é o fato de que há diferenças entre o que 

Freeman (2016, p. 24) denomina como “a língua do mundo (language in the world)” e “a língua 

                                                           
39 A BNCC estabelece cinco eixos balizadores do ensino de inglês para os anos finais do Ensino Fundamental. São 

eles: Oralidade, Leitura, Escrita, Conhecimentos Linguísticos e Dimensão Intercultural.  
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da sala de aula (language in the classroom)”, porque, enquanto conteúdo de ensino, ela funciona 

diferentemente da lógica externa à sala de aula, apresentando um propósito específico: o 

didático. Esse autor argumenta, portanto, que a língua ensinada em sala de aula, apesar de ser 

do mundo, não está nele. Essa diferença muitas vezes pode ser sentida no dilema do significado 

dessa língua para os alunos e para quem a ensina, porque ela precisa funcionar como conteúdo 

e ao mesmo tempo simular como a língua é usada fora da sala de aula.  

Nesse sentido, Freeman afirma que o propósito de uso da língua pode ser basicamente 

caracterizado de duas maneiras: como um microcosmo (microcosm) do contexto social mais 

amplo e como um meio de acesso (on ramp) que possibilita a progressão para etapas 

acadêmicas, sociais e profissionais vindouras. Ele explica: 

 

Como microcosmo, o conteúdo objetiva capturar e simular o mundo quando, 

por exemplo, estudantes em aulas de ensino comunicativo aprendem a 

linguagem situacional, a dramatizar papéis, e tentam relacionar os propósitos 

de uso da nova língua com o que eles fazem (ou pretendem fazer) em sua 

língua materna. A lógica subjacente é a de que a aprendizagem de sala de aula 

prepara os estudantes para os seus próprios objetivos no mundo mais amplo. 
(FREEMAN, 2016, p. 21, 22).40 

 

 Por outro lado, o autor explica que quando o conteúdo linguístico é tomado na 

perspectiva on ramp, não há uma preocupação em mimetizar a língua tal como ela ocorre nas 

situações do mundo exterior, mas em focalizar objetivos específicos como, por exemplo, a 

progressão da aprendizagem para outros níveis de ensino. Segundo o autor, essa visão do 

conteúdo está presente também no ensino de línguas para propósitos específicos, comumente 

denominado como Ensino Instrumental. Nesse caso, o propósito de uso é bem definido como 

quando alguém pretende aprender o inglês, por exemplo, para atuar no campo do Direito 

Ambiental. No entanto, no Ensino Fundamental, definir o inglês como conteúdo de ensino é 

algo complexo, no sentido conceitual e prático, visto que, na sala de aula, sua finalidade é 

educacional e seu propósito de uso é instrucional. Freeman destaca que os processos sociais da 

sala de aula como espaços educacionais parecem se adaptar mais à visão “on ramp” do que à 

                                                           
40 As a microcosm, language content is meant to capture and mimic the wider world as when for example, students 

in communicative classrooms learn situational language, do role-plays, and try to relate purposes for using the 

new language to what they do (or want to do) in their first language. The underlying logic is that classroom 

learning prepares students for using that language for their own purposes in the wider world. 
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perspectiva “microcosm”, mas essas visões não são necessariamente dicotômicas, uma vez que 

podem operar em um continuum. 

 Esse autor aponta outra complexidade do ensino de línguas enquanto conteúdo, ao fazer 

uma comparação entre um modelo de ensino de matemática – desenvolvido por Ball, Thames, 

& Phelps em 2008 (apud FREEMAN, 2016) – e um modelo para o ensino de línguas. O 

primeiro modelo apresenta uma categoria denominada “conhecimento de horizonte do 

conteúdo”, que traz uma noção de expectativa sobre aonde os estudantes chegarão, dentro de 

uma sequência de conhecimentos. Tal categoria é bastante problemática se tomada no âmbito 

do ensino de línguas, uma vez que, diferentemente da matemática, a língua não apresenta em 

si um conteúdo sequencial, ainda que o currículo e os livros busquem apresentá-la nesses 

moldes. Freeman assevera que tentar sequenciar a língua depõe contra sua natureza fluida tal 

qual ela acontece no mundo (FREEMAN, 2016, p. 176-178). Sendo assim, a perspectiva de 

“horizonte” na sala de aula de línguas só é possível quando definida artificialmente pelo 

currículo. Esse autor esclarece: 

 

As atividades, e a linguagem que o professor usa para desenvolvê-las, criam 

o conteúdo que traz a língua proveniente do mundo para dentro da sala de 

aula. Mas o horizonte provém de como a língua é usada no mundo e não de 

como ela funciona na sala de aula, com os refinamentos de suas definições 

disciplinares e sequências. Este fato aparece regularmente quando os 

estudantes percebem que o inglês ensinado na sala de aula não é 

necessariamente a versão que eles podem ver, ouvir ou, até mesmo, usar no 

mundo. (FREEMAN, 2016, p. 179).41 

 

Além disso, o autor argumenta que, diferentemente de outras disciplinas, a língua é ao 

mesmo tempo conteúdo e meio de ensino desse conteúdo, pois “outras áreas certamente têm 

seus discursos específicos, mas estes não funcionam como o conteúdo em si; são os recursos 

representacionais (incluindo os termos e os fatos sociais) para expressar esse conteúdo” 

(FREEMAN, 2016, p. 178, 179)42. Realizando uma comparação com outras disciplinas 

                                                           
41 The activities, and the language the teacher uses to carry them out, create the content that brings language from 

the world into the classroom. But the horizon is in how the language is used in the world and not from how it 

functions in the classroom, with the refinements of its disciplinary definitions and sequence. This fact shows up 

regularly when students find the English they are taught in classrooms is not necessarily the version they may see, 

hear, or even use in the world. 
42 Other content areas certainly have particular discourses, but these do not function as the content per se; they 

are the representational resource (including the terms and social facts) to express it. 
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escolares, esse autor afirma que, na maioria delas, tais como a matemática, as ciências, a história 

e a literatura, a língua atua como veículo para algo além da própria língua; e acrescenta que o 

caso de uma língua estrangeira ou de uma segunda língua é inteiramente reflexivo: o conteúdo 

é a própria língua.   

 

3.4.2 O papel do livro didático nos conteúdos do ensino da língua inglesa  

 

Toda disciplina, segundo Chervel (1990), apresenta um “ensino de exposição”, que pode 

ser realizado pelo próprio professor ou mediante um manual de ensino. Nesse aspecto, o livro 

didático desempenha um papel importante no ensino de inglês, especialmente na escola pública. 

Muitas vezes, ele é o único recurso de que dispõe o professor em sua atividade de ensino, uma 

vez que, mesmo com toda inovação tecnológica da contemporaneidade, a maioria das escolas 

não conta com laboratórios de informática, nem com Wi-Fi nas salas de aula. Em geral, a 

Internet é disponibilizada apenas para os setores administrativos das escolas, mas não para as 

salas de aula.  

A respeito do livro de língua estrangeira, Dias afirma: 

 

[...] o livro didático (LD) continua sendo a alternativa viável em muitas das 

nossas escolas públicas da educação básica. Para uma grande maioria de 

alunos e professores, o LD é o material essencial por meio do qual se 

estabelecem as interlocuções professor/aluno e o conteúdo disciplinar. O 

professor, via de regra acaba lançando mão do LD como o único recurso para 

a sua atuação na sala de aula, assim como para a sua própria formação 

acadêmico-profissional. (DIAS, 2009, p. 199). 

  

É importante destacar a afirmação da autora sobre a utilização do livro didático, pois ele 

alcança um resultado duplo: não só expõe o conteúdo da aula, mas também auxilia na formação 

contínua do professor. Isso acontece no que diz respeito aos aspectos linguísticos e teóricos, 

visto que esse material e o manual do professor apresentam, em suas instruções e objetivos, 

concepções de língua e de ensino e aprendizagem que, geralmente, estão articuladas aos 

objetivos propostos pelas orientações curriculares oficiais, apresentando conhecimentos 

atualizados acerca do ensino de línguas adicionais. 
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O livro didático utilizado nas escolas públicas é disponibilizado gratuitamente através 

do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), como iniciativa do Ministério 

da Educação em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

Embora esse programa já exista há muitos anos, ele só veio contemplar a distribuição do livro 

de línguas adicionais a partir do ano de 2011. Até então, os professores se desdobravam, 

utilizando a pouca carga horária da disciplina para copiar na lousa os assuntos e atividades. Ou 

então, o professor utilizava cópias de textos e atividades e distribuía para os alunos, muitas 

vezes, arcando com os custos. Ocorria o que afirma Nicholls: 

 

Diante do poder aquisitivo precário dos alunos, que lhes nega a possibilidade 

de adquirirem um livro-texto, o professor se vê obrigado a verdadeiros 

malabarismos financeiros e estratégicos para proporcionar aos alunos o 

material, geralmente fotocopiado, necessário ao estudo da disciplina. Que 

destino essas folhas avulsas tomam após a aula? Quem sabe? (NICHOLLS, 

2001, p. 17). 

 

É intrigante como a disciplina de língua adicional pôde ficar tanto tempo sem contar com 

esse material básico. Adotar um livro específico para que os estudantes o adquirissem era algo, 

muitas vezes, inviável, uma vez que a maioria deles não podia arcar com os custos. Então, os 

alunos copiavam exaustivamente os assuntos expostos pelo professor no quadro, o que tornava 

a disciplina fatigante para muitos deles. Um depoimento de uma aluna do 6º ano, em minha 

pesquisa de mestrado retrata a aflição: “Porque a professora... ela vai para o quadro e fica lá 

mais de meia hora ... porque a professora passa o dever, mas não explica. [...] aí, ela chega e 

apaga o quadro. Não dá tempo de copiar” (Informação verbal. In: BERNARDO, 2010, p. 91). 

 Ramos (2009, p. 174) afirma que o livro didático delineia muito do que acontece em 

sala de aula de língua inglesa e serve também como suporte teórico para os professores, 

semelhantemente ao que foi declarado acima por Dias (2009). Ramos acrescenta que o livro 

didático é útil como “suporte pedagógico para [o professor] planejar suas aulas e/ou como 

fonte para seleção de textos e atividades”. No entanto, essa autora ressalta que, dada a 

importância do livro, torna-se necessário um exame mais detido do seu papel e função, pois, 

ele pode “moldar” ou “engessar” o que ocorre na aula. Isso pode acontecer, principalmente, 

nos casos em que a formação inicial ou contínua do professor foi ou é deficiente.  



DO DOMÍNIO MUNDIAL E DAS ESPECIFICIDADES DO INGLÊS | 107 

 

 

 

Os livros incluem seções destinadas aos professores ou manuais com orientações, 

que, segundo a autora, muitas vezes são negligenciadas por eles, pois muitos deles não leem 

sequer sua apresentação. Nesse sentido, ela ressalta a necessidade de uma leitura detida 

desses encartes, bem como uma avaliação do livro, para compreender as concepções de 

língua, ensino e aprendizagem, como também para verificar se o livro cumpre com os 

objetivos propostos. Essa mesma autora informa que tem havido muitos estudos e debates 

acerca do livro didático e que as visões apresentadas são bastante diversificadas, e, por vezes, 

conflitantes, uma vez que há tanto os defensores como os opositores do livro.  

Seus defensores argumentam que ele é a maneira mais conveniente de apresentar os 

conteúdos, pois transmite aos alunos um senso de coesão e continuidade da matéria estudada, 

ajudando também o professor a preparar suas aulas, poupando-lhe o tempo que um material 

autoral lhe demandaria, uma vez que produzir material original é um processo difícil e 

demorado (RAMOS, 2009). Por extensão, ele também poupa esforços dos alunos copiarem 

do quadro-negro, propiciando mais tempo disponível para que eles participem em outros 

tipos de atividades para sua aprendizagem. Além disso, eles trazem ilustrações, cores e 

detalhes que funcionam como apelos visuais e podem contribuir para tornar a aprendizagem 

mais interessante. 

Os ditos opositores o veem como uma muleta ou limitador das possibilidades das aulas. 

Segundo a autora supracitada, eles consideram o LD como “bíblia, muleta ou fardo”, e 

sustentam que ele é:  

[...] superficial e reducionista no que tange aos itens linguísticos que abarca e 

no provimento de experiências de linguagem, uma vez que não dá conta de 

cobrir a diversidade de necessidades de todos os seus usuários. Além disso, 

impõe uniformidade de syllabus e abordagem, removendo, de certa forma, a 

iniciativa e o poder dos professores. (RAMOS, 2009, p. 176, 177). 

 

É provável que essa visão resulte de uma formação precária, pois se o professor tem 

objetivos de ensino nítidos, formação reflexiva e envolvimento em formação contínua, 

dificilmente o livro didático moldará suas práticas.  

A autora conclui que, em geral, o livro didático tem sido visto mais como ferramenta 

auxiliar do que como vilão. No entanto, é preciso estabelecer critérios em sua avaliação 

prévia quando da escolha do livro e também em sua utilização nas aulas, pois, muitas vezes, 
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torna-se necessário fazer adaptações, tendo em vista o contexto e o grupo de alunos. Segundo 

a autora, o livro: 

[...] pode ser uma fonte de exemplos práticos e ideias para que o professor dele 

se sirva. Para isso, entretanto, é essencial que o professor saiba avaliar, 

modificar, complementar, levando em conta os objetivos do curso, a realidade 

da escola em que trabalha (estrutura física, recursos disponíveis etc.), as 

necessidades dos alunos, as necessidades “locais” e, principalmente hoje, as 

novas concepções de ensino/aprendizagem e de linguagem vigente nos 

documentos oficiais. (RAMOS, 2009, p. 194). 

  

 Para tanto, é importante que o livro, em seu papel de “ensino de exposição” dos 

conteúdos, não atue como uma “bíblia”, mas que seja um dos recursos para o ensino de inglês, 

até porque, conforme lembra a autora, ele não é neutro. 

 Após a consideração do papel do livro didático como meio de exposição dos conteúdos 

de inglês, será abordado como esses conteúdos foram sendo formatados nas eras metodológicas, 

bem como a proposta de Freeman (2016) de considerar o ensino de línguas na perspectiva de 

gerações do pensamento docente. 

 

3.5 AS ERAS METODOLÓGICAS E OS CONTEÚDOS DE LÍNGUA ADICIONAL 

 

Freeman (2016) afirma que as salas de aula têm a capacidade de criar e de transformar 

as disciplinas através da maneira como o conteúdo é ensinado, das interações entre professores 

e estudantes, de como as salas de aula são organizadas e do que acontece nelas. Ao referir-se 

às eras metodológicas43, o autor explicita como as metodologias foram formatando esses 

conteúdos. Portanto, os métodos têm sua importância para o estudo do ensino de línguas, mas 

esse estudo não deve se restringir apenas ao aspecto cronológico dos tipos de métodos, mas 

analisar qual o saber valorizado durante essas eras. Por exemplo, na era da Gramática-

Tradução, o conteúdo era a própria língua estrangeira, ensinada através da utilização da língua 

materna comum ao professor e aos estudantes. Esse conteúdo consistia em como a língua 

materna podia explicar a língua estrangeira. 

                                                           
43 As eras metodológicas referidas por Freeman dizem respeito à maneira como o ensino de línguas estrangeiras 

comumente tem sido apresentado na literatura específica: através de mudanças nos métodos do ensino de língua 

historicamente falando. 
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Na era do Método Direto Audiolingual, a partir do final da década de 1960, a distância 

entre a língua materna e a estrangeira tornou-se menor, visto que a aula deveria ser na língua-

alvo. O conteúdo passou a ser a prática de drills, ou repetidos exercícios estruturais de 

memorização, mudando das explanações do professor na lousa para os enunciados dos alunos, 

estimulados pelo professor. 

Na era do Ensino Comunicativo, cabia aos alunos, com base em suas experiências, 

interesses e conhecimentos prévios, trazer para a sala de aula a substância para que o professor 

e a própria dinâmica da sala pudessem supri-los com o novo conhecimento linguístico. Freeman 

ressalta que o Ensino Comunicativo introduziu um nível de ambiguidade ao funcionamento da 

sala de aula, uma vez que os estudantes poderiam trazer à tona interesses que não se adequavam 

facilmente aos processos e estruturas sociais que circunscrevem a sala de aula.  

Freeman constata que embora a relação professor-aluno tenha mudado 

consideravelmente ao longo dos anos, os conteúdos das aulas de línguas têm resistido com 

poucas mudanças. O autor acrescenta que o estudo do ensino de línguas sob a perspectiva da 

história das mudanças dos seus métodos não só negligencia a maneira como a língua se encontra 

em um processo constante de adaptação enquanto conteúdo ensinável, como também considera 

apenas a parte visível do trabalho realizado pelos professores.  

Considerar o ensino de línguas sob essa perspectiva pode resultar em duas principais 

implicações: veicular a impressão de que a história desse ensino se resume aos métodos 

utilizados, e a de que esses métodos evoluíram e se aperfeiçoaram até surgirem os métodos 

atuais, supostamente melhores e mais completos, o que se constitui em um equívoco. No tocante 

às mudanças nos métodos, Oliveira (2014) ressalta que durante quase todo o século XX houve 

uma caçada ao método ideal de ensino de línguas. O fato de ter havido essa busca frenética não 

significa que os métodos tenham seguido uma evolução para melhor. A título de ilustração, no 

século XVII, Comenius já propunha mudanças no ensino de línguas, que só depois de muito 

tempo foram incorporadas pelos métodos e abordagens mais recentes. Ele defendia a utilização 

do vernáculo, quando as matérias eram estudadas em latim, pois, para ele, era necessário 

estabelecer comparações com a língua que se conhecia para poder aprender um novo idioma. 

Esse é um pressuposto adotado, por exemplo, pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino de Línguas Estrangeiras de 1998. Comenius também valorizava a utilização dos temas 

da realidade do aluno, partindo-se da prática ao invés das regras. 
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Na perspectiva histórica dos métodos, foram lançados livros que se constituem em 

referências valiosas como, por exemplo, o de Richards & Rodgers (1994) e o de Silveira 

(1999), dentre outros. Freeman (2016) propõe uma mirada no lado oculto que faz o ensino 

acontecer: o trabalho mental dos professores, através dos processos do pensamento, 

conhecimento e reflexão44. Ele propõe uma nova aproximação do assunto em termos de 

gerações de pensamento docente. 

 

3.6 GERAÇÕES DE PENSAMENTO DOCENTE: PARA ALÉM DA HISTÓRIA DOS 

MÉTODOS 

 

Segundo Freeman, a língua, enquanto conteúdo ensinável em sala de aula, é um objeto 

suscetível a modificações. Em geral, tais modificações têm sido expressas na literatura por meio 

da história dos métodos utilizados pelo professor em seu ensino, algo observável através do 

comportamento do docente em sala de aula. Esse autor, no entanto, propõe uma análise a partir 

do trabalho mental que faz com que os aspectos observáveis do ensino aconteçam, o que ele 

chama de pensamento do professor (FREEMAN, 2016). O conceito de “geração” no ensino de 

línguas difere da perspectiva histórica no sentido de que ele objetiva definir como os padrões 

de ideias acerca do pensamento e dos saberes no ensino de línguas têm sido compreendidos. 

Esse autor explica: 

Mudanças nesses padrões de definição são importantes para a compreensão 

de como o ensino de línguas, enquanto campo, tem se definido a si próprio, as 

ideias acerca do pensamento e do saber que ele tem valorizado, de que forma 

essas ideias vieram à tona, quando elas foram percebidas como incompletas, 

quais lacunas impulsionaram a próxima visão geracional.45 (FREEMAN, 

2016, p. 115). 

 

A perspectiva a partir das gerações de pensamento docente, mesmo caracterizando 

períodos de tempo em que certas ideias prevaleceram no campo do ensino de línguas, revela 

como a compreensão e as definições sobre o pensamento e o saber docentes nesse campo 

                                                           
44 Freeman está entre os estudiosos que se inserem na perspectiva do “pensamento do professor”. Ela envolve os 

processos de reflexão dos docentes sobre o trabalho que realizam e também os aspectos cognitivos relativos ao 

modo como aprendem a ser professores. Não é objetivo desta pesquisa investigar esse último aspecto. 
45 Shifts in these definitional patterns are important in understanding how language teaching as a field has defined 

itself, the ideas about thinking and about the knowledge it has valued, how these ideas have come about and, when 

they are perceived as incomplete, what gaps push the next generational view. 
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convergiram. Nesse sentido, Freeman (2016) agrupa o pensamento docente em quatro gerações, 

a saber: a Geração Zero, a Primeira, a Segunda e a Terceira Gerações, que passo a delinear em 

seguida, tomando como referência o autor supracitado. 

A Geração Zero é denominada por Freeman como a Geração Audiolingual e dos 

Métodos Diretos de 1960, que ele abrevia como ALDM. Esses métodos tomaram o lugar do 

Método de Gramática e Tradução46. Nessa geração, o pensamento independente não era 

reconhecido e o ensino era ancorado nas teorias behavioristas de Skinner e na Gramática 

Gerativa de Chomsky. Objetivando a formação de hábitos, o ensino de línguas era assim 

definido: o papel do professor era executar sequências de comportamentos nitidamente 

estruturadas. O saber docente resumia-se ao conhecimento da língua e sua cultura e ao fato de 

o professor estar apto a pensar na língua-alvo.  Nessa perspectiva, o critério de ser um falante 

“nativo” era altamente valorizado como saber docente. Quanto aos estudantes, deveriam 

aprender a usar o conteúdo de forma habitual e automatizada.  

Portanto, segundo Freeman, por valorizar o requisito de o professor ser nativo e por 

centrar-se em atividades e exercícios estruturais padronizados e repetitivos, a Geração Zero não 

requeria da parte do professor qualquer pensamento.  

                                                           
46 O Método de Gramática e Tradução foi inicialmente adotado para se ensinar latim e grego, principalmente no 

século XIX, e baseia-se, como o nome indica, na tradução e no estudo do vocabulário e estruturas sintáticas. 

Oliveira (2014) chama a atenção para o fato de que esse método muitas vezes é apontado nos cursos de formação 

de professores como tendo sido o primeiro, mas essa visão está equivocada, pois desconsidera as formas 

embrionárias precedentes do Método Direto. O método da Gramática e Tradução privilegia a língua escrita e tem 

como objetivo tornar o aprendiz um leitor fluente, através do estudo das formas gramaticais da língua estrangeira 

e da tradução de textos dessa língua para a língua materna e vice-versa. O ensino da gramática é feito de maneira 

dedutiva, primeiro são apresentadas as regras sintáticas, depois exemplos que se encaixam nessas regras. Em 

seguida, os alunos aplicam as regras em exercícios. Já o Método Direto é conhecido pelo procedimento de não ser 

permitida a utilização da língua materna dos alunos na aula. Deve-se falar apenas a língua que está sendo estudada 

e isso vale tanto para o professor quanto para os alunos. Para se explicar os significados das palavras e das coisas 

utilizam-se realia ou objetos, imagens, gestos e mímicas, na tentativa de seguir a lógica da aquisição da língua 

materna.  O Método Audiolingual surgiu nos Estados Unidos a partir das demandas da Segunda Guerra Mundial, 

uma vez que os funcionários do governo e do exército americano precisavam aprender a falar as línguas dos países 

que participavam da guerra. Para isso, foi criado o Army Specialized Training Program (Programa de Treinamento 

Especializado do Exército), que contou com a parceria de 55 universidades. O programa recebeu financiamento 

para desenvolver um método eficiente de ensino de línguas estrangeiras a fim de que elas pudessem ser aprendidas 

em um curto período de tempo. Esse método fundamenta-se na teoria estruturalista da língua e na teoria 

behaviorista da aprendizagem. Seu objetivo principal é “capacitar o aluno a se comunicar oralmente na língua 

estrangeira com um nível de proficiência semelhante ao de um falante nativo” (OLIVEIRA, 2014, p. 95). A escrita 

também é importante, mas ocupa um lugar secundário nesse método. Por se embasar na teoria estruturalista da 

aprendizagem, as aulas são voltadas para o ensino de estruturas gramaticais, memorização, repetição e exercícios 

de substituição conhecidos como drills. Tal método predominou durante as décadas de 1950, 1960 e 1970 em 

vários lugares do mundo. 
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A Primeira Geração é vista por Freeman como aquela que já pensa, no entanto, o faz 

metodologicamente. Com as propostas dos métodos inovadores que floresceram a partir da 

década de 1970 até a década de 1980, o ALDM, que era até então hegemônico, tornou-se apenas 

mais um no rol de opções dos métodos existentes. No entanto, para esse autor, o reconhecimento 

da existência de um pensamento como parte do ensino de línguas ainda não estava explícito, 

pois as aulas eram referidas pelo nome do método adotado pelo professor, e no qual ele deveria 

ser treinado. Tal treinamento lhe possibilitava a oportunidade de adquirir sua linguagem de 

prática – uma linguagem comum sobre o ensino –, ainda que restrita especificamente aos 

adotantes de determinado método.  

Em suma, na primeira geração, o professor aprendia a usar um determinado método, 

o que excluía a utilização dos demais existentes, porque eram incompatíveis. Havia também 

a possibilidade de o professor não seguir algum método específico. Essa última opção 

materializava-se através do emprego de técnicas e práticas de ensino recolhidas dos vários 

métodos existentes, sem levar em conta as teorias em que cada método se apoiava e as 

possíveis contradições entre os pressupostos teóricos de cada um deles. Em sendo assim, a 

junção de técnicas e práticas provenientes de métodos diferentes impossibilitava a 

construção de uma linguagem de prática comum aos docentes, que lhes permitisse discutir 

acerca do trabalho realizado. 

No entanto, Freeman afirma que o contraste entre a fidelidade a um único método e a 

noção de ecletismo foi o que conduziu à discussão sobre o “melhor método”. E isso, por sua 

vez, abriu possibilidades para a noção de escolha consciente por parte dos professores. Essa foi, 

então, a lacuna que levou a efeito a transição para a próxima geração do pensamento docente 

no ensino de línguas. 

A Segunda Geração é referida por Freeman com aquela que pensa sinteticamente. 

Nela, três tendências se consolidaram no ensino de línguas, constituindo-se enquanto desafio 

ao pensamento metodológico da primeira geração, a saber: o pensamento eclético, o ensino 

comunicativo (Communicative Language Teaching – CLT) e a condição pós-método. Essas 

três perspectivas tinham em comum propiciar ao professor a possibilidade de escolha 

consciente. Ele tinha o encargo de selecionar técnicas e práticas, reuni-las de modo a fazer uma 

síntese, considerando seus pressupostos teóricos, e aplicá-las em seu ensino. Tratava-se de uma 

escolha informada. 
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O pensamento eclético privilegiava a combinação de atividades de sala de aula derivadas 

de diferentes métodos, levando em consideração os diversos contextos de ensino. No entanto, 

esse processo não deveria ser aleatório, os docentes precisavam detalhá-lo, informando os 

princípios subjacentes às suas escolhas e combinações. Dessa forma, o ensino de línguas passou 

a ir além do comportamento docente, como nas gerações anteriores, pois incluía uma dimensão 

de pensamento individual. Por depender do raciocínio e termos individuais, o ecletismo não 

conseguia articular uma linguagem de prática que pudesse comunicar ou chancelar, entre seus 

pares, o que era compreendido como um ensino efetivo. Para tanto, uma linguagem profissional 

comum e independente de cada método passou a ser requerida. 

O Ensino Comunicativo de Línguas veio preencher essa lacuna. Por recorrer ao 

conhecimento disciplinar proveniente da Antropologia, Linguística e Sociologia, conseguiu 

estabelecer uma linguagem de prática comum, apoiando-se não mais em argumentos 

axiomáticos, como no pensamento metodológico, mas embasando-se em disciplinas 

acadêmicas, o que o distinguia como abordagem e não como um método. Silveira (1999) 

estabelece uma distinção entre os conceitos de abordagem e método. A autora afirma que é da 

abordagem que se gera o método, pois essa constitui-se em: 

 

[...] um corpo de teorias, postulados e princípios linguístico-filosóficos e 

educacionais, ou seja, a concepção de língua(gem) e de sua aprendizagem. 

Diante dessa concepção, engendra-se um método, que se caracteriza como um 

conjunto de objetivos de ensino, mais o delineamento de propostas coerentes 

para a seleção e organização dos conteúdos, das estratégias de ensino e 

avaliação, incluindo-se os papéis do professor e os do aluno durante a ação 

didático-pedagógica. (SILVEIRA, 1999, p. 11, grifo da autora). 

 

Silveira (1999) explica que as principais concepções de linguagem são a tradicional, a 

estrutural, a inatista ou cognitivista, e a sociointeracionista. Na concepção tradicional, a língua 

é considerada como um conjunto de regras morfossintáticas e semânticas que podem ser 

observadas nas frases e nos textos. A concepção estrutural vê a língua como um sistema 

complexo de estruturas que se completam, se sobrepõem e se relacionam. Para a concepção 

inatista, o ser humano nasce com uma predisposição biológica para a linguagem, a língua não 

é adquirida de fora para dentro. Ela é desenvolvida a partir do próprio equipamento mental do 

falante. Por fim, há a concepção sociointeracionista, na qual a língua se efetiva e se realiza por 

meio da interação social. Nela, a língua não é apenas um meio de comunicação, mas também 
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de persuasão, dissimulação, dominação, bem como de libertação. As orientações curriculares 

nacionais para o ensino de línguas estrangeiras, apesar de serem um tanto ecléticas, argumentam 

em favor de uma visão sociointeracionista da linguagem, e que parece se alinhar com as 

demandas da sociedade atual para a aprendizagem de uma LA. 

Ainda sobre o Ensino Comunicativo de Línguas, segundo Oliveira (2014), ele começou 

a ganhar destaque na década de 1970. Essa abordagem considera que o ensino de línguas deve 

envolver o domínio das quatro habilidades linguísticas: produção e compreensão oral, leitura e 

escrita, a fim de que o aprendiz possa desenvolver sua capacidade comunicativa. Há uma 

preocupação maior com o discurso e o uso efetivo da língua do que com o código linguístico. 

Nessa abordagem de ensino, as estruturas gramaticais são utilizadas do ponto de vista funcional:  

 

[...] passam a ser vistas como meios de o usuário da língua atingir seus 

objetivos discursivos. Isso significa que o professor não ensina gramática 

apenas para ensinar gramática, mas sim para ajudar o estudante a 

desenvolver sua competência comunicativa, sua capacidade de realizar 

funções linguísticas como, por exemplo, convencer, informar, ameaçar e 

convidar. (OLIVEIRA, 2014, p. 151). 

 

 Esse autor explica que essa é uma primeira implicação pedagógica da abordagem 

comunicativa. A segunda implicação nesse sentido é a compreensão da língua como interação 

social, que envolve pelo menos duas pessoas situadas social e culturalmente, o que requer a 

conscientização da adequação dos enunciados às situações e posições sociais ocupadas pelos 

interlocutores. Uma terceira implicação está relacionada com o cuidado que o professor deve 

ter ao selecionar as atividades a serem desenvolvidas pelos alunos em sala de aula, pois elas 

devem ser as mais significativas possíveis para eles e promover a aprendizagem, que, nesse 

caso, não é mais considerada como formação de hábitos, mas um processo ativo que se dá pela 

interação de componentes cognitivos e sociais. Freeman (2016) acrescenta que, nos meados 

da década de 1990, a partir dessa abordagem de ensino, o trabalho realizado em sala de aula 

passou a ser uma bricolagem de técnicas, práticas e materiais escolhidos e reunidos através 

do processo de pensamento do professor. 
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A segunda geração contou também com a condição pós-método. Nesse aspecto, B. 

Kumaravadivelu questiona o conceito de método47, argumentando que não se tratava de apenas 

uma questão de seleção do que há de proveitoso em cada método, pois isso implicaria em 

restringir os professores à utilização dos métodos já existentes. Esse autor defende a condição 

pós-método como possibilitadora de uma reconfiguração da relação “entre teóricos e 

professores por empoderá-los [os professores] com conhecimentos, habilidades e autonomia”, 

a fim de que “eles mesmos possam encontrar uma alternativa sistemática e coerente para o 

método, informada e fundamentada pelo pragmatismo”: 

 

A condição pós-método é um estado de coisas que nos compele a reconfigurar 

a relação entre os teóricos e aqueles que colocam o método em prática. Como 

formuladores de conceitos de sustentação filosófica que governam a 

linguagem pedagógica, os teóricos têm ocupado o centro da didática das 

línguas enquanto os professores, que são aqueles que os põem em prática, têm 

sido relegados a uma desempoderada periferia. Se o conceito convencional de 

método autoriza os teóricos a construírem teorias da pedagogia orientadas pelo 

conhecimento, a condição pós-método dá o direito aos praticantes de 

construírem uma teoria orientada pela prática da sala de aula.48 

(KUMARAVADIVELU, 2003, p. 27). 

 

Kumaravadivelu (2003) explica que a condição pós-método busca uma alternativa para 

o método e não um método alternativo, pois, do ponto de vista do professor, nenhum método 

pode ser totalmente aplicado em uma sala de aula real porque ele não se origina da experiência 

vivida nesse espaço. Ao contrário, os métodos são elaborados pelos teóricos e implantados na 

sala de aula pelos professores, muitas vezes, estando aquém dessa realidade. Para esse autor, a 

condição pós-método é diferente de um ecletismo, pois esse último limita os professores à 

utilização de vários métodos formulados por aqueles que não estão na prática de sala de aula.  

Quanto ao ecletismo na sala de aula, segundo Kumaravadivelu, ele pode acabar se 

transformando em uma pedagogia não sistematizada e acrítica, no caso dos professores pouco 

                                                           
47 O questionamento inicial é feito por Allwright, em seu estudo sobre A morte do método (1991).  
48 The postmethod condition is a state of affairs that compels us to refigure the relationship between the theorizers 

and the practitioners of method. As conceptualizers of philosophical underpinnings governing language pedagogy, 

theorizers have traditionally occupied the power center of language pedagogy while the practitioners of classroom 

teaching have been relegated to the disempowered periphery. If the conventional concept of method entitles 

theorizers to construct knowledge-oriented theories of pedagogy, the postmethod condition empowers 

practitioners to construct classroom-oriented theories of practice. If the concept of method authorizes theorizers 

to centralize pedagogic decision making, the post-method condition enables practitioners to generate location-

specific, classroom-oriented innovative practices. 
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preparados para serem ecléticos. Ele argumenta que não se trata de aplicar aleatoriamente várias 

técnicas oriundas dos diversos métodos, mas de formular uma pedagogia orientada pelo 

pragmatismo, ou seja, construída a partir da própria prática docente. Ao citar Prabhu, o autor 

recorre ao conceito de “senso de plausibilidade”, que consiste na compreensão subjetiva que o 

professor tem do ensino que realiza, de sua própria prática, sendo capaz de criar sua própria 

maneira de ensinar, a partir de reflexões críticas sobre teorias e práticas, com base no que ocorre 

localmente em sua sala de aula (OLIVEIRA, 2014, p. 206). 

Freeman (2016, p. 136) explica que, semelhantemente à visão sintética presente no 

Ensino Comunicativo e no Ecletismo, “a retórica da condição pós-método definiu um espaço 

no ensino de línguas para a atividade mental dos professores. Esta agência dizia respeito a 

escolher, decidir, e selecionar entre diferentes maneiras de se agir em sala de aula, e a 

racionalizar e explicar essas decisões”49. Tal agência propiciava ao docente a construção de 

teorias orientadas por suas experiências na prática da sala de aula. No entanto, embora se 

apresentasse como uma alternativa para o método, resvalava para a elaboração de um método 

individual, particular, pois trazia também alguns princípios e modelos a serem levados em 

conta, o que torna questionável se havia realmente ocorrido “a morte do método”. Segundo 

Freeman, essa condição, propagada como independente do método, levantou questões sobre 

sua validade e utilidade no que tange à aprendizagem dos alunos, o que conduziu a uma nova 

geração do pensamento do professor. 

A Terceira Geração caracteriza-se por uma orientação heurística, e se preocupa em 

explicitar em que consiste a agência do professor quanto ao seu pensamento e ação na sala de 

aula. Para Freeman (2016), a preocupação principal dessa geração é como os professores 

conseguem saber os efeitos de sua forma de ensinar no que tange à aprendizagem dos seus 

alunos. Ela é centrada no trabalho mental e individual do docente em relação ao seu próprio 

ensino. Para isso, torna-se necessária sua implicação em investigar e analisar o que ele realiza 

em sala de aula, ou seja, em ser um pesquisador de sua própria prática e dos resultados dela 

sobre os estudantes. Segundo Freeman, isso faz emergir um novo tipo de conhecimento, um 

conhecimento sobre o ensino gerado pelos próprios professores e não por agentes externos.  

                                                           
49 [...] the rhetoric of the post-method condition defined a space in language teaching for teachers’ mental activity. 

This agency was about choosing, deciding, and selecting among different ways of doing things in the classroom, 

and about rationalizing and explaining those decisions. 
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Freeman resume sua explanação, acerca das Gerações do pensamento e do papel 

docentes no ensino de línguas, utilizando um quadro, cuja adaptação apresento aqui 

(Quadro 6): 

Quadro 6 – Pensamento e papel docentes por geração 

Geração Zero 

(Comportamental) 

Um 

(Metodológica) 

Dois 

(Sintética) 

Três 

(Heurística) 

Definiu 

pensamento 

como... 

 Realização de 

comportamentos de 

ensino 

Trabalho 

exclusivo dentro 

do mesmo 

método 

Escolha e 

combinação a 

partir dos vários 

métodos 

Consideração das 

conexões entre 

método e 

aprendizagem 

Papel do 

professor 

Atuar  Implementar Escolher Investigar 

Exemplos Método Audiolingual Métodos 

inovadores 

Ensino eclético; 

Ensino 

Comunicativo de 

Línguas 

Pesquisa-ação e 

pesquisa docente 

Fonte: Adaptado de Freeman (2016, p. 145). 

 

Portanto, segundo Freeman, a emergência de um pensamento docente e seu 

desenvolvimento através das gerações acima delineadas é o que dá vez a um novo tipo de saber. 

Por ora, com a terceira geração de pensamento docente, que endossa uma orientação heurística, 

esse é um saber sobre o ensino e é construído pelos próprios professores, não por agentes 

externos. Semelhantemente às gerações do pensamento, o autor delineou as gerações dos 

saberes docentes relacionadas a esse pensamento, que foram explanadas na seção 2. 
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4 METODOLOGIA 

 

Nesta seção, são delineados os procedimentos metodológicos adotados para o 

desenvolvimento desta tese. Inicialmente, discorro sobre o paradigma metodológico e 

epistemológico, bem como o tipo de pesquisa. Passo a caracterizar, então, o universo e a 

amostra da população pesquisada. Em seguida, apresento os participantes da pesquisa, os 

instrumentos de coleta de dados e a perspectiva de análise, com enfoque nas categorias que 

emergiram dos dados obtidos na pesquisa de campo articuladas com os conceitos apresentados 

no referencial teórico (CHARLOT, 2000; 2005; FREEMAN, 2016; SHULMAN, 1987; 2004; 

CHERVEL, 1990; WOODS, 1990). 

 

4.1 A NATUREZA E O PARADIGMA DA PESQUISA 

 

Os objetivos principais desta tese foram compreender o que é o objeto de ensino 

denominado como inglês, segundo a perspectiva de professores de escolas públicas do Ensino 

Fundamental II, localizadas no estado de Sergipe, bem como compreender que sentidos eles 

atribuem ao ensino desse inglês.  

Para tanto, cabe relembrar que a Educação recorre a diversas áreas do conhecimento 

científico a fim de lançar inteligibilidade à complexidade de seus fenômenos. Nesse sentido, 

esta tese filia-se, do ponto de vista metodológico, ao paradigma da Sociologia compreensiva de 

Max Weber.  

De acordo com Weber (2015, p. 3), a Sociologia é “uma ciência que pretende 

compreender interpretativamente a ação social e assim explicá-la causalmente em seu curso e 

em seus efeitos”. A “ação” é entendida em Weber como um comportamento humano, quer seja 

um fazer interno ou externo, que esteja relacionado a um sentido subjetivo, ou seja, 

subjetivamente visado. Quanto à “ação social”, ela é uma ação orientada levando em 

consideração o comportamento dos outros indivíduos. Portanto, é uma das tarefas da Sociologia 

“compreender interpretativamente as ações orientadas por um sentido” (WEBER, 2015, p. 6). 

Weber explica que não se trata de um “sentido objetivamente correto” ou “verdadeiro”, 

pois ele é derivado de uma interpretação, e, por mais evidente que seja seu sentido não passa 
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de uma hipótese causal de evidência particular. Ele acrescenta que os motivos que orientam 

uma ação, muitas vezes, ocultam do próprio agente seu nexo real. Além disso, para esse autor, 

manifestações de determinadas ações que julgamos parecidas ou iguais podem basear-se em 

conexões de sentidos bem diferentes para seu agente. 

Para Weber (2015), compreender ou verstehen significa apreender interpretativamente 

o sentido ou a conexão de sentido. Santos Filho e Gamboa (2007, p. 34) afirmam que Weber 

estabelece dois níveis de compreensão. O primeiro nível está relacionado à compreensão direta, 

que significa fazer uma apreensão direta ou imediata de uma ação humana, sem fazer 

conscientemente qualquer tipo de inferência a respeito dessa ação. Equivale ao “quê” dessa 

atividade. Já o segundo nível, diz respeito à compreensão explanatória, ou seja, quando os 

motivos da ação são compreendidos. Portanto, equivale ao “porquê” da ação.  

 Do ponto de vista epistemológico, esta tese pauta-se na teoria da Relação como Saber 

(CHARLOT, 2000; 2005), pois ensinar, por si só, é uma atividade relacional: ser professor é 

antes de tudo ensinar algo a alguém. No entanto, esta pesquisa não buscou compreender a ação 

dos professores como comportamentos a serem observados para então se determinar qual o 

modus operandi ideal, para a obtenção de um maior rendimento na aprendizagem; tampouco 

teve como objetivo investigar possíveis falhas dos professores em seu ensino para apontar 

caminhos de aprimoramento de suas práticas. Ao contrário, seu foco foram os processos e não 

os resultados ou produtos. Procurou-se compreender, na perspectiva desses agentes, “o que” 

ensinam e que sentidos atribuem a essa ação. 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa, mas que não despreza os números, pois segundo 

Gatti (2012, p. 29), “há momentos em que precisamos das grandezas numéricas para discutir a 

questão em foco”. Portanto, não se pretendeu estabelecer um dualismo entre qualidade-

quantidade, mas compreender o objeto de pesquisa com mais profundidade. A principal 

preocupação não esteve na quantificação para se fazer generalizações, pois a pesquisa 

qualitativa está mais preocupada com a compreensão, e não em estabelecer regras gerais para 

o fenômeno social (SANTOS FILHO; GAMBOA, 2007). 

 Para Bogdan e Bliken (1994), a pesquisa qualitativa apresenta cinco características 

fundamentais: 1) tem o ambiente natural como fonte direta; 2) é descritiva; 3) os pesquisadores 

estão mais preocupados com o processo e não simplesmente como o produto ou o resultado; 4) 

os dados são analisados indutivamente; e 5) o significado é a preocupação essencial. 
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 As pesquisas qualitativas, portanto, supõem o contato direto e prolongado do 

pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada. O pesquisador apresenta 

o problema estudado com riqueza de descrições, verificando como ele se manifesta nas 

atividades, procedimentos e interações cotidianas e buscando captar a perspectiva dos 

participantes e seus diferentes pontos de vista sobre a situação estudada (LUDKE & ANDRÉ, 

1986). Nesse sentido, a busca em compreender o que é o inglês na perspectiva de quem o ensina 

alinha-se com a escolha pela pesquisa qualitativa. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO UNIVERSO DA PESQUISA 

 

Na rede municipal de ensino, de acordo com informações obtidas junto à Secretaria 

Municipal de Educação, a capital do estado de Sergipe, Aracaju, conta com 40 escolas públicas 

municipais de Ensino Fundamental. Dentre esse número, 21 escolas oferecem o Ensino 

Fundamental II – etapa compreendida entre o 6º e 9º ano. Essas ofertam o inglês em sua grade 

curricular, pois, no Brasil, a língua adicional só é obrigatória no ensino público a partir do 6º 

ano. Durante a elaboração desta tese, por força de lei, o inglês passou a ser a LA obrigatória 

(BRASIL, 2016).  

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, compete ao 

Município prover a educação no nível de Ensino Fundamental. Conforme determina o Artigo 

11, parágrafo V dessa Lei, os Municípios incumbir-se-ão de: 

 

Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o 

ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino 

somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua 

área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos 

vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do 

ensino. (BRASIL, 1996). 

 

 Pensando na determinação dessa lei educacional e no fluxo das tramitações burocráticas 

de identificação e autorização para entrar nas escolas de Ensino Fundamental II – uma vez que 

a rede estadual também é responsável pelo Ensino Médio –, é que iniciei a pesquisa de campo 
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na esfera municipal de Aracaju. Adentrar essas escolas foi a maneira encontrada para 

estabelecer um contato inicial com os professores. 

As escolas visitadas localizam-se em diversos bairros da capital, na sua maioria em áreas 

da periferia. Foram 21 escolas ao todo, localizadas em 19 bairros diferentes, ou seja, dois bairros 

contam com duas escolas de Ensino Fundamental II da rede municipal. Os bairros e o 

quantitativo de escolas visitadas em Aracaju estão indicados no Quadro 7:  

Quadro 7 – Quantitativo de escolas municipais com Ensino Fundamental II em 

Aracaju/SE por bairros 

NÚMERO DE 

ORDEM 

BAIRRO QUANTIDADE DE 

ESCOLAS 

1 18 do Forte   1 

2 América 1 

3 Atalaia 1 

4 Bugio 1 

5 Cidade Nova 1 

6 Coroa do Meio 1 

7 Getúlio Vargas 1 

8 Industrial 1 

9 Lamarão 1 

10 Novo Paraíso 2 

11 Olaria 2 

12 Ponto Novo 1 

13 Santa Maria 1 

14 Santos Dumont 1 

15 São Conrado 1 

16 Siqueira Campos 1 

17 Soledade  1 

18 Suíssa 1 

19 Zona de Expansão 1 

TOTAL 21 

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações do site <https://www.aracaju.se.gov.br/educacao>. Acesso 

em: 17 nov. 2016.  

 

Cabe mencionar que, desse total, houve um professor que, embora tivesse inicialmente 

se disponibilizado a responder o primeiro instrumento da pesquisa, não deu retorno. E, a fim de 

obter um corpus mais expressivo, contactei 15 professores (das redes municipal e estadual) de 

outros municípios. Alguns desses professores foram indicados pelos primeiros participantes.  

Na esfera estadual, segundo a Secretaria de Estado da Educação, há 355 escolas, sendo 

86 delas localizadas na capital. No entanto, nem todas as escolas dessa rede ofertam o Ensino 

Fundamental II, pois seu foco é o Ensino Médio.  

https://www.aracaju.se.gov.br/educacao
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A escolha para realização da pesquisa com o Ensino Fundamental foi pensada partindo-

se da suposição de que esse nível propiciaria uma maior abertura à variedade de conteúdos e 

práticas no ensino de inglês. No Ensino Médio, com a aproximação do ENEM, é mais provável 

que os professores tendam a direcionar seu foco para a instrumentalização da leitura e para o 

ensino de gramática, em função do que exige esse exame externo. Por isso, é mais provável, 

durante o Ensino Médio, que venha a ocorrer o efeito retroativo do ENEM sobre o ensino da 

língua, como ocorria com o vestibular. De acordo com Schmitz:  

 

A prova de língua estrangeira no vestibular consiste em leitura e interpretação 

de textos e perguntas sobre a gramática do idioma. A realidade é que o 

vestibular determina em grande parte o conteúdo programático da escola 

secundária. Se o vestibular cobrasse a compreensão auditiva e a habilidade da 

fala em língua estrangeira, sem dúvida, as escolas públicas e particulares 

mudariam os seus objetivos de ensino. (SCHMITZ, 2009, p.18). 

 

O autor refere-se ao vestibular, mas, embora o exame de acesso aos cursos superiores 

tenha sido mudado para o ENEM, na maioria das instituições, a prática de moldar o ensino pelo 

iminente exame permanece.  Paiva (2009, p. 33) ressalta que o mesmo tipo de aula em torno de 

itens gramaticais cansa os alunos. Ela afirma: “[...] talvez seja por isso que os alunos do ensino 

médio sejam os mais desmotivados, pois já perderam a esperança de ter uma aula que faça 

sentido”. O sentido pode ser encontrado se eles estiverem fortemente interessados em cursar 

uma universidade ou faculdade, mesmo assim a tendência será focar na leitura e interpretação 

de textos e aspectos gramaticais. Já no nível fundamental, estando o ENEM mais distante, 

presumi que poderia ocorrer um ensino de inglês mais diversificado, conforme as pistas 

apontadas por Leffa:  

 

O conteúdo a ser trabalhado com os alunos não precisa ficar preso às regras 

da gramática, à lista de palavras ou mesmo à determinada habilidade, como a 

ênfase na leitura, proposta pelos PCNs. Pode ir além de tudo isso. Pode ser 

mais panorâmico ou mais específico. Pode trabalhar com poesia ou com prosa, 

com esporte ou música, clássica ou popular, heavy metal ou hip-hop. (LEFFA, 

2009, p.121). 
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Cabe ressaltar, com relação à afirmação de Leffa, que os PCN propõem o ensino de 

leitura através do trabalho com os diversos gêneros textuais, dentre os quais estão incluídas a 

música e a poesia. Nesse sentido, o ensino de leitura não é restrito ao estudo de regras 

gramaticais e de vocabulário. 

Quanto à opção pela escola pública, ela vem de uma preocupação com a formação dos 

estudantes dessa rede de ensino, que, em geral, não têm acesso a cursos particulares de LA. 

Segundo Leffa, a escola pública de nível básico é a escola onde estudam os pobres e nela tem 

ocorrido uma exclusão linguística: 

 

Em nenhuma outra disciplina do currículo escolar talvez seja tão fácil excluir 

o aluno como no caso da língua estrangeira. Há inúmeros mecanismos para 

isso, desde as insinuações ideológicas à falta de patriotismo, de ameaça à 

cultura nacional e à própria língua, até a autoexclusão, sutilmente incutida no 

aluno pela sociedade. Não conhecer uma língua estrangeira no mundo de hoje 

é como desconhecer a escrita numa sociedade letrada, ou não ter acesso à 

informação numa economia baseada no conhecimento; apenas mais uma 

garantia de ser excluído dos bens que a sociedade tenta preservar para o 

usufruto de seus eleitos, tanto em termos de trabalho como de lazer. (LEFFA, 

2009, p. 123). 

 

 Pesquisar sobre esse ensino na escola pública significou uma forma de contribuição à 

reflexão sobre não se aumentar ainda mais a distância entre os ricos e os pobres, e uma 

preocupação com um ensino de línguas mais includente (DYSON, 2002; LEFFA, 2009). 

Ademais, parafraseando Santos Filho e Gamboa (2007), os cientistas sociais escolhem 

pesquisar aquilo que eles valorizam. É provável que isso deva ocorrer com os demais 

pesquisadores também. 

 

4.2.1 Os participantes da pesquisa 

 

 Conforme mencionado anteriormente, a rede municipal de ensino é a principal 

responsável pelo Ensino Fundamental. Embora a legislação educacional faculte a oferta do 

ensino de línguas adicionais no Ensino Fundamental I (do 1º ao 5º ano), ele é obrigatório a 

partir do Ensino Fundamental II (do 6º ao 9º). No estado de Sergipe, segundo informações das 

secretarias municipal e estadual de educação, o ensino de LA ainda não foi implementado antes 
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do 6º ano, mas há algumas iniciativas pontuais de algumas prefeituras do interior do estado 

nesse sentido, como é o caso dos municípios de Capela e Neópolis.  

Nas 21 escolas municipais com Ensino Fundamental II, em Aracaju, há 33 

professores(as) de inglês, conforme informação da Secretaria Municipal de Educação de 

Aracaju (SEMED/SE). Consegui estabelecer contato com 21 deles e convidei-os a responder 

por escrito uma questão aberta. A esse instrumento atribuí o nome de Balanços do Ensino de 

Inglês. Ele foi adaptado dos “Balanços do Saber” (do francês Bilan de Savoir), também 

denominados como Escritas ou Inventários do Saber, de autoria de Bernard Charlot e sua 

equipe ESCOL.  

Dos 21 professores das escolas municipais da capital, apenas um não respondeu o 

Balanço do Ensino de Inglês. Dentre os que responderam, 13 aceitaram realizar entrevistas e 3 

deles permitiram que suas aulas fossem observadas. Quanto aos professores do interior do 

estado, 15 responderam o Balanço e 10 aceitaram ser entrevistados. Não houve observação de 

aulas nas escolas do interior. O quantitativo é demonstrado no Quadro 8:  

Quadro 8 – Participantes da pesquisa em função dos instrumentos de geração de dados 

PARTICIPANTES  BALANÇOS DO 

ENSINO DE 

INGLÊS 

ENTREVISTAS OBSERVAÇÕES DE 

AULAS 

DA CAPITAL 20 13 3 

DO INTERIOR 15 10 – 

TOTAL 35 23 3 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

A fim de obter uma maior variedade nos tipos de respostas, busquei entre os primeiros 

20 participantes a indicação de outros professores de outras cidades. Solicitei que me 

indicassem pelo menos um de cada Diretoria de Educação do estado. Ressalto que o objetivo 

em aumentar o quantitativo de participantes na pesquisa não era o de obter representatividade, 

mas abrir possibilidades para a diversidade de respostas, tendo em vista seus variados contextos. 

Dessa forma, os demais participantes desta pesquisa foram 15 professores, atuantes nos 

municípios de Barra dos Coqueiros, Capela, Carira, Divina Pastora, Itabaiana, Maruim, 

Muribeca, Neópolis, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora do Socorro, Poço Verde, Porto 

da Folha, Rosário do Catete, São Cristóvão e Umbaúba. Alguns desses professores ensinam 

inclusive na zona rural. Todos esses responderam o Balanço sobre o Ensino de Inglês e 10 deles 
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concordaram em realizar entrevistas. Embora o foco não tenha sido a representatividade 

estatística, considerei pelo menos um professor de cada Diretoria Regional de Educação50, 

conforme a Figura 9: 

Figura 9 – Municípios de atuação dos professores participantes da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Portanto, ao todo foram respondidos 35 “Balanços do Ensino de Inglês”, realizadas 23 

entrevistas individuais, que foram gravadas apenas em áudio, e 3 observações não participantes 

de aulas. Essas últimas serviram como complementação dos dados. Duas observações de aula 

foram realizadas em um bairro periférico e outra em uma região próxima ao centro de Aracaju.  

 

 

                                                           
50A Secretaria de Estado da Educação de Sergipe organiza suas unidades de ensino em dez diretorias de educação, 

que abrangem 75 municípios e 355 escolas. As Diretorias Regionais (DR) são denominadas DR1, DR2 e assim 

sucessivamente até a DR9, e a Diretoria de Educação de Aracaju (DEA). Fonte: <https://bit.ly/2RaHGYD>. 

Acesso em 04 jul. 2018. 
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4.2.2 O perfil dos professores 

 

Os participantes desta pesquisa somam 35 professores, sendo 22 mulheres e 13 

homens, todos com formação na área de Letras, seja em Inglês ou em licenciatura dupla 

Português/Inglês. São professores concursados, com exceção de 3 deles que trabalham sob 

regime de contrato. Para efeitos de categorização dos temas de suas respostas, os professores 

foram inicialmente codificados com a letra P de professor e um número de ordem. Ao código 

do professor que não concedeu entrevista foi acrescentada a letra S, que significou “sem 

entrevista”. Ao código do professor cuja aula foi observada, acrescentou-se a letra O de 

observação. Os nomes apresentados depois dos códigos, no Quadro 9, que detalha o perfil dos 

professores por idade e tempo de ensino, são fictícios, visando à preservação do sigilo de suas 

identidades, bem como à atribuição de pessoalidade aos participantes.  

O profissional com menos tempo de serviço é uma mulher. Ela conta com dois anos 

de experiência na escola pública, e trabalha sob regime de contrato. Ela aceitou responder o 

balanço sobre o inglês, mas preferiu não participar da entrevista. O profissional com mais tempo 

de serviço é do sexo masculino e estava prestes a se aposentar. Na época, ele tinha quase trinta 

e cinco anos de experiência na escola pública; não aceitou conceder entrevista, mas me 

convidou a assistir a uma de suas aulas. Esse foi um dos poucos professores cujo foco era o 

trabalho com a oralidade. Maiores detalhes sobre sua aula serão fornecidos na seção 7. 

Quadro 9 – Descritivo do perfil dos professores  

Código Professor(a) 

Tempo de 

ensino 

na EP (anos) 

Idade 
Local da 

escola 

Curso nos 

EUA 

P1 Anna 6 39 
Interior e zona 

rural 
Não 

PSO2 Bob 34 64 Capital 
Não 

informou 

PS3 Belle 15 42 Interior Sim 

PS4 Cindy 2 
Não 

informou 
Capital 

Não 

informou 

P5 Daniel 20 43 Capital Sim 

P6 Enya 6 44 Interior Não 

PS7 Erika 11 56 Capital Não 

PO8 Fred 6 36 Capital Sim 

PS9 Gerald 15 58 Interior Não 

P10 Gilbert 19 40 Capital Sim 

P11 George 15 40 Capital Não 
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Código Professor(a) 

Tempo de 

ensino 

na EP (anos) 

Idade 
Local da 

escola 

Curso nos 

EUA 

PS12 Gabriel 6 
Não 

informou 
Capital Não 

P13 Henry 5 44 Capital Não 

P14 James 18 45 
Interior e zona 

rural 
Sim 

PS15 John 16 
Não 

informou 
Interior Não 

PO16 Jessy 17 45 Capital Não 

P17 Larry 4 29 Interior Não 

P18 Marvin 5 35 Capital Sim 

P19 Marilyn 15 
Não 

informou 
Capital Sim 

P20 Mariah 11 29 
Interior e zona 

rural 
Não 

P21 Milly 5 30 Interior Não 

P22 Melanie 6 37 Capital Não 

PS23 Megan 20 
Não 

informou 
Interior Não 

PS24 Natalie 4 49 Capital Não 

P25 Pamela 18 45 Interior Sim 

P26 Priscilla 21 43 Interior Não 

P27 Ruth 10 52 Capital Não 

P28 Rebecca 8 35 
Interior e zona 

rural 
Não 

P29 Silvia 14 42 Capital Não 

P30 Samantha 25 49 Capital Sim 

P31 Susan 6 32 Capital Não 

P32 Tatianna 15 36 Interior Não 

PS33 Vilma 4 35 Capital Não 

PS34 Vanessa 13 42 Capital Sim 

PS35 William 30 50 Interior Sim 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Torna-se necessário frisar que o fato de um professor ter menos tempo na escola pública 

não significa necessariamente que ele seja inexperiente no ensino, pois, dentre os professores 

pesquisados, há aqueles que trabalharam ou ainda trabalham em escolas particulares e/ou cursos 

livres de idiomas e, portanto, possuem experiências em outros tipos de instituições. No entanto, 

como esta tese focaliza a escola pública, faço referência a mais ou menos tempo de ensino ou 

experiência nesse tipo de escola. 
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Os dois professores (um professor e uma professora) mais jovens desse grupo têm 

29 anos, e o mais velho tem 64 anos. No que tange à formação contínua, a maioria desses 

professores já realizaram cursos de extensão e/ou pós-graduação Stricto e Lato Sensu, 

conforme o Quadro 10:  

Quadro 10 – Descritivo de formação dos professores 

Gênero/Quantitativo/Curso 
Apenas 

Graduação 

Pós-Graduação  

Lato Sensu 
Mestrado 

Mulheres 22 5 15 2 

Homens 13 2 9 2 

Total 35 7 24 4 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Além desses cursos, 11 professores(as) participaram de programas de formação docente 

nos Estados Unidos, a exemplo do Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores 

de Inglês nos EUA (PDPI)51. Um dos professores chegou a participar de três tipos de programas 

diferentes nesse mesmo país. 

 

4.3 O PERFIL DAS ESCOLAS  

 

Conforme mencionado, a maioria das escolas onde os professores pesquisados atuam 

profissionalmente, no caso de Aracaju, fica localizada em periferias. Visto que o foco da 

pesquisa foram os professores e não as escolas, e também pelo fato de o contato com o docente 

não ter ocorrido necessariamente dentro das dependências escolares, não trago um 

detalhamento de todas, mas só daquelas três em que ocorreram as observações não participantes 

de aulas. Essas escolas são da rede municipal de Aracaju e são denominadas aqui como escolas 

                                                           
51 O Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Inglês nos EUA (PDPI) é um programa da 

Comissão Fulbright, que oferece bolsas a professores de escolas públicas, concursados, para curso intensivo de 

seis semanas em uma universidade dos EUA. O último edital ofereceu até 479 vagas em nível nacional. Os cursos 

apresentam três modalidades, às quais os candidatos são alocados de acordo com o score obtido no exame de 

proficiência denominado Test of English as a Foreign Language – Institutional Testing Program (TOEFL ITP) a 

que são submetidos. As modalidades dos cursos são: desenvolvimento de metodologias (TOEFL ITP igual ou 

superior a 550), aprimoramento da língua (Intermediário II, TOEFL ITP entre 500 e 549), aprimoramento da língua 

(Intermediário I, TOEFL ITP entre 450 e 499), conforme informação do site: <http://fulbright.org.br/edital/pdpi-

professores-de-inlges/>. Acesso em: 23 jul. 2018. 

http://fulbright.org.br/edital/pdpi-professores-de-inlges/
http://fulbright.org.br/edital/pdpi-professores-de-inlges/
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A, B e C, para que seja garantido o anonimato dos professores(as), uma vez que há escolas com 

apenas um(a) professor(a) de inglês. 

Duas das escolas onde foram realizadas as observações ficam localizadas em bairros 

considerados periféricos. A escola A fica localizada em um bairro com 33.475 moradores, no 

qual 83,7 % deles possuem uma renda de até um salário mínimo, de acordo com o senso do 

IBGE (2010). Essa escola teve 1006 alunos matriculados em 2017, segundo informações da 

equipe diretiva, sendo que 368 deles estão no Ensino Fundamental II. Em 2015, segundo 

informações disponibilizadas pelo projeto QEdu52, sua nota no IDEB foi 3,2, quando a meta da 

escola era 3,9. 

A escola B fica localizada em um bairro com uma população 15.870 habitantes, sendo 

que 73,24% dos domicílios apresentam renda de até um salário mínimo. Segundo informação 

da direção da escola, em 2017, 497 alunos estavam matriculados nessa escola, sendo 138 do 

Ensino Fundamental II. No site do QEdu, a última informação sobre o IDEB dessa escola foi 

em 2011, e a nota foi de 3,1, quando a meta seria de 3,5. 

Quanto à escola C, essa está localizada em um bairro cuja população é de 6.587 

habitantes, localizado nas proximidades do centro de Aracaju.  Nesse bairro, 52,24% dos 

moradores apresentam uma renda por domicílio de até um salário mínimo. A escola visitada 

teve 362 alunos matriculados em 2017, segundo informação obtida junto à direção da escola, 

sendo que 154 são do Ensino Fundamental II. De acordo com o QEdu, a nota dessa escola no 

IDEB em 2015 foi 2,6, e sua meta era 4,4. 

Foi examinado o Projeto Político e Pedagógico (PPP) de cada uma dessas escolas. 

Nenhum dos três delineava orientações, objetivos ou projetos especificamente voltados para o 

ensino de línguas adicionais. Alguns dos PPP são elaborados no intuito de atender às demandas 

de fiscalizações, para que as escolas possam obedecer às normas exigidas para financiamentos, 

segundo informação das equipes diretivas. Algumas vezes, é até mesmo difícil ter acesso a eles, 

pois estão alegadamente sempre em fase de reelaboração. 

 

                                                           
52 Grupo que fornece “dados educacionais para auxiliar gestores, diretores, professores e todos os interessados a 

fazerem melhores escolhas na educação”. O grupo aplica “tecnologias inovadoras e design moderno para facilitar 

o acesso aos dados educacionais”. O Qedu é um “projeto inédito idealizado pela Meritt – na pessoa dos Srs. Ricardo 

Fritsche e Alexandre Oliveira – e pela Fundação Lemann em 2012”. Disponível em: <www.Qedu.org.br>. Acesso 

em: 26 jul. 2018. 

http://www.qedu.org.br/
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4.4 OS INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

Para a realização da coleta de dados, conforme mencionado, 35 professores 

responderam a uma questão aberta. Nas pesquisas qualitativas, as perguntas abertas 

possibilitam ao interrogado exprimir suas opiniões, “seu pensamento pessoal, traduzi-lo com 

suas próprias palavras, conforme seu próprio sistema de referências” (LAVILLE & 

DIONNE, 2008, p. 186). 

A questão proposta aos professores foi adaptada a partir de um instrumento de pesquisa 

denominado “Balanços do Saber” (do francês Bilan de Savoir), também conhecido como 

Escritas ou Inventários do Saber (CHARLOT, 2005, p. 61). Esse instrumento, em sua forma 

original, consiste em uma pergunta aberta, que se inicia com o seguinte texto a ser completado: 

“Desde que nasci aprendi muitas coisas na minha família, na rua, na escola e em outros lugares. 

Dentre as coisas que aprendi, quais são as mais importantes? E agora, o que estou esperando?”. 

Esse instrumento tem como vantagens não induzir as respostas e não delimitar a área da 

resposta. O respondente pode tecer considerações sobre o que lhe convém ou os aspectos que 

ele considera mais importantes de ressaltar. 

Na minha adaptação desse instrumento, utilizei a seguinte questão aberta: “Sou um(a) 

professor(a) de inglês; as pessoas consideram que o que eu ensino é, obviamente, o inglês. 

Parando para refletir um pouco sobre se o que eu ensino eu chamaria de inglês, eu diria que eu 

ensino.... Por favor, continue o texto acima...Você tem toda a liberdade para falar do seu ensino, 

do seu trabalho, do que você ensina nessa matéria, do seu cotidiano, das suas certezas e das 

suas dúvidas (sei disso porque eu também fui professora de inglês)”. O modelo desse balanço 

encontra-se no Apêndice A.  

Visto que não se trata de um “Balanço do Saber” (CHARLOT, 2005) na perspectiva do 

aluno, denominei o instrumento adaptado como “Balanços do Ensino de Inglês”. Na parte 

inicial desse instrumento, conforme o referido apêndice, há uma seção que objetivou realizar 

um levantamento do perfil desses professores em relação à sua formação, seu tempo de 

experiência no ensino de inglês na escola pública, sua idade e seu gênero.  

Essa etapa foi iniciada em maio de 2017, em virtude dos trâmites para a aprovação da 

pesquisa no Comitê de Ética e a autorização para acesso às escolas. Ela se estendeu até 

setembro do mesmo ano, devido ao tempo de resposta dos participantes, das férias escolares 
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e, em seguida, de uma greve de professores. Portanto, as aulas não retornaram na data 

prevista no calendário, e, visto que não sobra muito tempo na vida corrida dos professores, 

alguns deles demoraram em dar retorno, apesar de serem muito simpáticos e solícitos em 

colaborar com a pesquisa.  

A partir do retorno das respostas dos professores à questão do “Balanço”, foram 

realizadas entrevistas com os que se dispuseram a participar, ou seja, com 23 professores. Elas 

tiveram início em setembro de 2017 e se estenderam até janeiro de 2018. As entrevistas tiveram 

uma duração de 40 a 50 minutos cada, o que culminou em 382 páginas de transcrições, 

totalizando, em média, dezesseis páginas por participante. Foram entrevistas semiestruturadas, 

gravadas em áudio apenas, cujo roteiro se encontra no Apêndice B. O roteiro foi construído 

objetivando sistematizar as entrevistas, mas, durante sua realização, as perguntas não 

obedeceram necessariamente àquela ordem e redação. O objetivo era o de que elas pudessem 

acontecer o mais natural possível, semelhante a uma conversa. Através delas também puderam 

ser esclarecidas e/ou aprofundadas as respostas à questão inicial do Balanços. 

A vantagem da entrevista é permitir a captação imediata da informação desejada e 

estabelecer uma relação de interação entre o entrevistador e o entrevistado. Especialmente 

naquelas semiestruturadas, em que não há uma imposição de uma ordem rígida das questões, 

o entrevistado pode se sentir mais à vontade para falar sobre o tema pesquisado (LUDKE & 

ANDRÉ, 1986).  

Foram realizadas também observações não participantes das aulas durante cerca de 

três meses para duas delas, sendo que uma delas ocorreu em apenas uma das aulas. No 

entanto, esta última foi a mais diferente e a convite do próprio professor, que disse que não 

pretendia fazer entrevista, mas que eu poderia assistir a uma de suas aulas. As outras 

observações foram iniciadas no final de outubro de 2017 e se estenderam até o término do 

período letivo no início de fevereiro de 2018, devido à ocorrência de greve no começo do 

período letivo.  

Sobre a observação (de aula) que ocorreu apenas uma vez, ela foi realizada em uma 

turma do 9º ano. Perto do final da aula, o professor me disse, em particular, que todas as aulas 

eram daquele mesmo tipo. Elogiei sua atuação e solicitei sua permissão para voltar, reiterando 

que eu me sentaria em uma posição discreta na sala de aula e que não faria nenhum tipo de 

interferência. Então, ele me convidou a acompanhá-lo até uma sala vizinha, do 8º ano, onde 
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ocorria uma aula de matemática. Pediu licença ao professor para falar com os alunos, e começou 

a falar com eles em inglês, ao que todos respondiam prontamente. Então, ele saiu dessa sala 

comigo, e falou que não havia necessidade de eu voltar, pois bastava aquela aula que eu já 

estava vendo todas. Percebi que minha presença modificava muito o “funcionamento” da 

atuação do professor, ele já estava ficando até um pouco nervoso. Além disso, ele já era idoso. 

Decidi que devia agir com ética e não insistir mais. 

Apesar da curta duração, essa aula foi significativa, por ser surpreendente para mim. Ela 

era diferente das demais que observei, pois o professor dava muita ênfase à oralidade. Ele falava 

em inglês com os alunos, fazia-lhes perguntas sobre suas vidas e quase todos compreendiam e 

respondiam adequadamente.  

As demais aulas dos outros dois professores eram do 6º e 9º anos, pois são períodos de 

início e fim do Ensino Fundamental II. No 6º ano, os alunos estão mais empolgados com a 

novidade de aprender uma LA. Já no 9º, eles tendem a ficar menos interessados no inglês.  

Foram feitas anotações em diários de campo, examinados os projetos político e 

pedagógico das escolas, cadernos, provas, exercícios em folhas avulsas e até alguns 

desenhos dos estudantes. Em uma das escolas, pude participar de uma gincana que envolvia 

os conhecimentos de inglês e geografia. As observações foram realizadas com um 

professor com menos tempo de ensino na escola pública (6 anos), e dois professores com 

mais tempo, respectivamente, uma professora (17 anos de experiência) e um professor (34 

anos de experiência). 

Nos diários de campo, fiz anotações gerais, busquei também realizar uma observação 

“flutuante”, parafraseando o termo freudiano “escuta flutuante”. Segundo Ferreri e Nobre 

(2010, p. 267), o olhar do pesquisador precisa estar atento a tudo o que ocorre, mas, ao mesmo 

tempo, deve colocar-se um tanto à deriva, desarmado de suas concepções prévias, para dar lugar 

ao inesperado. Nesse sentido, os autores acrescentam que não só o olhar deve ser considerado, 

mas também o ouvido deve estar atento a “outras vozes que surgem no campo”. Esses autores 

chamam a atenção para uma faceta menos diretiva e programática da pesquisa, o que envolve 

levar em consideração tudo o que ocorre no campo, mesmo que não esteja diretamente 

relacionado ao assunto investigado. 

No entanto, visto que havia questões de pesquisa a responder, era mister não perdê-

las de vista durante essas observações, a saber: a) quais conteúdos de ensino e materiais 
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eram selecionados no “ensino de exposição” (CHERVEL, 1990); b) que tratamento foi dado 

aos conteúdos selecionados (FREEMAN, 2016; SHULMAN, 2004); c) como os alunos 

eram incitados a aprender inglês e avaliados (CHERVEL, 1990), d) quais exemplos, 

ilustrações ou metáforas os professores usavam para ensinar o inglês (SHULMAN, 2004); 

d) se havia o predomínio de estratégias de sobrevivência por parte dos professores 

(WOODS, 1990); e) se os professores lecionavam utilizando o inglês ou o português; f) se 

os professores buscavam envolver todos os alunos; e outros aspectos que se fizessem 

necessários (conforme Apêndice C).  

Ludke e André apontam vantagens dessa técnica de coleta de dados: 

 

A observação direta permite também que o observador chegue mais perto da 

‘perspectiva dos sujeitos’, um importante alvo nas abordagens qualitativas. Na 

medida em que o observador acompanha in loco as experiências diárias do 

sujeito, pode tentar também apreender a sua visão de mundo, isto é, o 

significado que eles atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias ações. 

(LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 26). 

 

Nesse sentido, meus objetivos de pesquisa se alinharam a essa técnica, uma vez que 

buscava compreender o que era ensinado do que é chamado de inglês e que sentidos os 

professores atribuíam ao ensino que realizavam. Para tanto, tornou-se necessário considerar o 

ambiente e o cotidiano no qual esse ensino se dava. Além disso, muitas vezes, o professor 

poderia ter respondido a uma coisa no questionário ou entrevista e realizar outra completamente 

diferente na sala de aula, inclusive porque ser professor é agir na urgência. Oliveira (2014) faz 

referência a uma pesquisa por ele realizada, por meio de observação de aulas de professores 

que afirmavam utilizar a abordagem comunicativa nas aulas de inglês. Ele chegou à constatação 

de que havia uma inconsistência entre o que os professores diziam que faziam (ou acreditavam 

que faziam) e o que eles realmente faziam em sala de aula. Nesse sentido, Freeman (2016) 

considera que o mais importante não é a discrepância entre o discurso e a ação, mas o que o 

professor pensa ou realiza a partir disso. 
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4.5 PERSPECTIVA DE ANÁLISE 

 

As análises tiveram um cunho descritivo-interpretativo, a partir dos dados gerados na 

pesquisa de campo. Foram utilizadas categorias conceituais da teoria da Relação com o Saber 

(CHARLOT, 2000; 2005), bem como os conceitos de disciplina escolar (CHERVEL, 1992), 

“conhecimento didático de conteúdo” (SHULMAN, 1987; 2004) e estratégias de sobrevivência 

(WOODS, 1990), em articulação com alguns autores da área da Linguística Aplicada, incluindo 

Freeman (2016), Rajagopalan (2003, 2005a, 2005b, 2013), Jordão (2014), Oliveira (2014), 

dentre outros.  

A partir dos Balanços do Ensino de Inglês emergiram, dos próprios dados coletados, 

categorias que ajudaram a responder à questão relativa ao que constitui o inglês que se ensina 

em escolas públicas de Ensino Fundamental II. Tais categorias foram agrupadas em dez 

principais temas e articuladas também com as respostas provenientes das entrevistas, por isso, 

ao lado dos nomes dos participantes, anotei as letras B significando Balanço e E, entrevista. 

Tais letras indicam se as citações são provenientes dos balanços ou das entrevistas. 

As entrevistas foram realizadas com 23 professores. Além de se voltarem para a questão 

do sentido, possibilitaram o surgimento de outros temas que ampliaram o escopo dos resultados 

de pesquisa. Elas foram utilizadas também para aprofundamento e/ou esclarecimento de alguns 

dos temas mencionados nos Balanços.  

Outros assuntos foram mencionados pelos participantes durante as entrevistas e estão 

relacionados às condições estruturais das escolas, à falta de recursos didáticos, ao contexto 

social e econômico, ao amor pelo idioma ou pela profissão e à importância do inglês no mundo 

atual. Apesar de alguns desses assuntos não responderem diretamente ao questionamento sobre 

o que é o inglês, eles são importantes na relação dos professores com o ensino, contribuindo 

para compreensão dos sentidos atribuídos por eles; portanto, serão tratados na seção 6. 

Alguns professores foram mais citados do que outros pelo fato de seus relatos abordarem 

de forma mais direta os pontos delineados nos objetivos gerais e específicos desta tese, sem que 

fosse necessário realizar cortes nos textos escritos representativos de suas respectivas falas. 

Após os Balanços do Ensino de Inglês, ocorreram as entrevistas e, por fim, as 

observações de aulas, sendo que essas últimas serão consideradas na seção 7. 
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5 O QUE OS PROFESSORES DIZEM SER O INGLÊS  

 

Esta tese teve como objetivo compreender o que é o inglês que se ensina em escolas 

públicas de Ensino Fundamental II e que sentidos os professores dessa disciplina atribuem a 

esse ensino. Compreender o que é esse inglês foi vinculado aos sentidos porque o “saber” só 

existe em relação a um sujeito; e o próprio sujeito é um sujeito de relações, que forma a si 

próprio e também a outros através dessas relações. Não existe a priori um objeto estático e 

imutável chamado inglês. Só há um inglês, ou vários, a partir das relações que os sujeitos 

estabelecem com esse idioma, dos sentidos que lhe conferem, e, no caso desta tese, das relações 

com seu ensino. 

Esta seção é reservada à análise dos dados gerados a partir dos Balanços do Ensino de 

Inglês – que foram respondidos por 35 professores –, articulados com as entrevistas realizadas 

com 23 dos professores que se disponibilizaram a concedê-las. Por haver diferença entre o 

número de participantes nos Balanços e nas entrevistas, optei por elaborar um quadro com os 

temas mais recorrentes, começando pelo primeiro instrumento, até porque é ele quem responde 

de forma mais direta a questão sobre “o que” é o inglês para o professor. As entrevistas, por 

fornecerem um maior número e variedade de dados, trouxeram à tona outros temas relevantes 

para a pesquisa, que serão consideradas mais detalhadamente na seção 6, ao ser tratada a questão 

dos sentidos. 

 

5.1 NO CAMINHO HAVIA UM BALANÇO 

 

O primeiro instrumento de pesquisa, os Balanços do Ensino de Inglês, procurou 

identificar o que é para os professores o inglês que eles ensinam. Por se tratar de um balanço, 

eles puderam discorrer livremente sobre as coisas que julgaram mais importantes. Nesse 

sentido, para além dos conteúdos em si, os professores escreveram sobre suas condições de 

trabalho e as da escola, o papel do inglês no mundo contemporâneo, a imagem que os docentes 

têm de si enquanto professores e a que têm de seus alunos, dentre outros aspectos relevantes 

para eles. 
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Esse primeiro instrumento de pesquisa possibilitou o surgimento de aspectos que 

ampliaram a dimensão de uma pergunta talvez provocativa, cuja resposta poderia parecer 

óbvia à primeira vista. Através do Balanços, foi elaborada uma síntese dos temas mais 

mencionados pelos professores, que é apresentada no Quadro 11. O registro da ocorrência dos 

itens apontados nesse quadro levou em consideração a ênfase dada pelo professor a 

determinado tema, através da recorrência de cada tema em sua fala. Obviamente, alguns 

professores mencionaram mais de um item e isso foi também contabilizado no quadro-resumo. 

Adicionalmente, foi criado o item “Respostas Vagas”, que apesar de terem sido poucas, foram 

significativas para o objeto estudado. 

Suas respostas giraram em torno de, pelo menos, dez principais temas diretamente 

relacionados com a questão sobre “o que” eles ensinam: 

Quadro 11– Temas gerados a partir dos Balanços do Ensino de Inglês sobre o que é o inglês 

O que é o inglês que eu ensino? Ocorrências 
Participação (%) no 

total de ocorrências 

Tema 1: A leitura e a compreensão de textos escritos 14 19,44 

Tema 2: A gramática 12 16,67 

Tema 3: O básico do inglês 12 16,67 

Tema 4: Os temas transversais (Ex. a vida, os valores)  8 11,11 

Tema 5: O vocabulário 6 8,33 

Tema 6: A oralidade 5 6,95 

Tema 7: As quatro habilidades comunicativas 5 6,95 

Tema 8: A cultura  3 4,16 

Tema 9: O conteúdo do livro didático 2 2,78 

Tema 10: Algo parecido com o inglês 1 1,39 

Respostas vagas e/ou não relacionadas aos conteúdos 4 5,55 

Total de Ocorrências 72 100,00 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A seguir, considerarei esses temas, de acordo com a ordem delineada no Quadro 11, 

para fins de organização do texto. Algumas citações podem ser utilizadas mais de uma vez, para 

abordar aspectos diferentes a depender do tema que está sendo considerado. Quando a citação 

for utilizada mais de uma vez na seção, o aspecto que está sendo considerado e que está de 

acordo com o subtítulo será acentuado em negrito. Há um tema com apenas uma ocorrência: 

“Algo parecido com o inglês”. No entanto, ele foi relevante por diferir em seu significado do 

tema 3 que foi denominado como “O básico do inglês”. 
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5.1.1 A leitura e a compreensão de textos escritos 

 

O tema mais citado como fazendo parte do inglês que os professores ensinam foi a 

leitura de textos escritos, conforme demonstram seus relatos: 

 

Em relação propriamente ao inglês que eu ensino em sala de aula, priorizo a 

escrita e leitura porque acredito serem as habilidades principais para um 

conhecimento básico da língua inglesa e que também auxiliarão nos exames 

educacionais como o ENEM, por exemplo. (Prof. Daniel-B53). 

 

Assim, posso afirmar que meu ensinamento é pautado no pragmatismo, assim 

como o ENEM, que dá foco na capacidade do aluno de compreender textos 

e efetuar comandos dentro do texto, o que deixaria de ser uma "decoreba", 

pois não há uma tradução apenas, mas uma busca dentro da compreensão 

textual. [...] eu diria que o que eu ensino tem como objetivo, tal qual o 

Parâmetro Nacional Curricular de Línguas Estrangeiras explicita, aumentar a 

consciência linguística do discente. (Prof. John-B). 

 

[...] eu diria que eu ensino os elementos e estruturas básicas da língua inglesa 

[...] hoje em dia o ensino está voltado para os exames preparatórios do ENEM 

– Exame de Educação Nacional [sic], o que fez com que nós trabalhássemos 

o caráter instrumental da língua centrado em compreensão e análise textual. 

(Prof. William-B). 

 

   Pode-se perceber, na maioria das citações, a ênfase no ensino de leitura em função do 

ENEM. Embora seja aplicado somente após o término do Ensino Médio, tal exame exerce um 

efeito retroativo, isto é, baliza o que será ensinado desde o Ensino Fundamental. Em sendo 

assim, esses professores adotam o que Freeman (2016) denominou como uma perspectiva de 

ensino on ramp, ou seja, aquela cujo objetivo principal é a progressão dos alunos para as etapas 

posteriores da vida escolar e social, podendo culminar, inclusive, como nos relatos supracitados, 

nos exames externos à escola. Nesse caso, a relação com inglês visa principalmente a um uso 

futuro da língua na modalidade escrita. 

Nesses primeiros depoimentos, notam-se duas tendências em relação ao ensino de 

leitura e escrita. A primeira delas é a de conformação sobre a natureza do que deve ser ensinado. 

                                                           
53 B = Balanços do Ensino de Inglês. 
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No caso do professor Daniel, isso se dá por convicção, pois ele acredita que leitura e escrita 

são as habilidades mais importantes para se adquirir um conhecimento básico do inglês. Já 

o professor John justifica sua ação através das orientações curriculares. Os PCN54 

endossam como justificativa social para o ensino de uma LE no Brasil a leitura, 

recomendando a priorização dessa habilidade, embora admita a importância das 

habilidades orais (BRASIL, 1998). 

Uma segunda tendência é a expressa pela professora Samantha, que, mesmo apoiando-

se nos PCN, revela um desconforto por estar explorando apenas a leitura e escrita. Conforme 

a professora afirma, isso estaria longe de um “ideal”, que, para ela, seria o de ensinar o aluno 

a usar a língua para a comunicação. Essa professora afirma: 

 
Tenho experiência como professora de língua inglesa em escolas de idiomas 

e percebo o quão diferente é a abordagem lá e em escolas de ensino regular. E 

essa diferença acaba gerando prejuízo no aprendizado da língua como segunda 

língua. A mesma abordagem feita nos cursos de língua inglesa (métodos) 

deveria também ser aplicada nas escolas de ensino regular, no entanto, há 

ainda muitas barreiras para que isso aconteça. (Prof.ª Samantha-B). 

 

 Não obstante algumas limitações encontradas geralmente nas escolas públicas que 

podem interferir no ensino de línguas adicionais, é necessário ressaltar a especificidade desse 

ensino no âmbito da escola regular, que é endossada pelas diretrizes curriculares para as línguas 

estrangeiras. Essa especificidade extrapola o aspecto linguístico ou instrumental típico dos 

cursos livres de idiomas e diz respeito à função educacional do ensino de línguas na escola, que 

leva em conta os aspectos culturais, os valores, a problematização da realidade e a 

conscientização do aprendiz sobre o lugar que ele ocupa no mundo, dentre outros aspectos 

relevantes para sua formação integral.  

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) acrescentam que o curso 

de idiomas e a escola regular apresentam objetivos diferentes. Segundo esse documento, “o 

valor educacional da aprendizagem de uma língua estrangeira vai muito além de meramente 

capacitar o aprendiz a usar uma determinada língua para fins comunicativos” (BRASIL, 

2006, p. 92). Conforme mencionado anteriormente, as OCEM afirmam haver até mesmo 

                                                           
54 Considero os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (1998) como a orientação curricular referência nesta 

tese, por ser o documento vigente na época da realização da pesquisa de campo e da formação dos professores 

participantes. A Base Nacional Curricular Comum só veio a ser publicada no final de 2017. 
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uma confusão de objetivos por parte da sociedade a respeito da função do ensino de inglês 

na escola e nos cursos de idiomas.  

 

5.1.2  A gramática 

 

O ensino de gramática (normativa) aparece em segundo lugar no número de ocorrências 

nos relatos dos professores: 

 

[...]A gramática, eu trabalho muito a gramática. [...] peço traduções, 

sempre faço traduções dos textos para a gente trabalhar. (Prof.ª Enya-B). 

 

Eu diria que ensino os aspectos formais e gramaticais da língua inglesa de 

acordo com os objetivos dos parâmetros curriculares fornecidos pelo MEC. 

[...] Tento, dentro das inúmeras dificuldades que enfrento, ensinar e 

desenvolver as quatro habilidades, criando momentos de práticas, mas, 

muitas vezes, vejo-me limitada apenas ao “Reading” e “Writing” e ao 

ensino dos aspectos formais da língua e introdução de vocabulário novo. 

Isso está longe do ideal quando se quer ensinar, de forma efetiva e 

significativa, o aluno a usar uma nova língua e, verdadeiramente, se 

comunicar. (Prof.ª Samantha-B). 

 

 A professora Samantha afirmou que busca aliar a leitura de textos escritos aos aspectos 

gramaticais (normativos) da língua através do ensino de Reading e Writing:  

 

Nesses parâmetros curriculares apenas duas habilidades devem ser 

trabalhadas nos programas de ensino de inglês nas escolas públicas brasileiras: 

“reading” e “writing”, enfatizando a aquisição de conhecimentos dos aspectos 

gramaticais da língua e a introdução de vocabulário feitos com práticas de 

leitura e interpretação de texto. (Prof.ª Samantha-B). 

 

Alguns professores afirmaram que a escrita enquanto composição textual geralmente 

não ocorre: O “Writing” muitas vezes fica restrito à escrita de vocabulário e aos exercícios com 

itens formais: 
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A habilidade de escrever, expressar suas ideias e opiniões em língua 

estrangeira simplesmente não acontece. Nossos alunos acham que estudar é 

copiar no caderno aquilo que o professor coloca no quadro branco. (Prof. 

George-E55). 

[...] tento fazer com que as habilidades comunicativas também apareçam, 

mas, assim, não é fácil. [...] por exemplo, o writing, eu confesso que não 

rola. (Prof. Susan-E). 

 

Na fala da professora Samantha há uma referência aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para Língua Estrangeira. É interessante ressaltar que dentre os participantes desta 

pesquisa, no que concerne à etapa dos Balanços, apenas três fizeram alusão a algum tipo de 

orientação curricular oficial.  

 Ainda sobre o ensino dos aspectos gramaticais da língua, os professores declaram: 

 

Assim, fazê-lo [o aluno] ter competência e habilidade gramatical e de 

vocabulário. A competência de entender separadamente os artifícios da língua 

estrangeira, a estruturação de frases, diálogos e noções básicas de vocabulário 

aplicado ao cotidiano. A habilidade de não ter tais conhecimentos tão somente 

guardados em uma caixinha, mas ter o poder de utilizá-los em situações 

práticas, podendo resgatar seu vocabulário e tendo a capacidade de 

formulação e compreensão de textos e frases em diálogos. (Prof. John-B). 

 

Em nenhuma delas [das escolas em que trabalha] há laboratório de línguas, 

o que compromete o meu trabalho, pois assim fica difícil desenvolver de 

modo satisfatório as habilidades para o bom uso de uma língua estrangeira, 

restando a mim tentar trabalhar mais com a gramática e o inglês 

instrumental. (Prof. Gilbert-B). 

 

 Com relação aos laboratórios de línguas, cabe destacar que nas poucas instituições em 

que esses espaços ainda existem, em geral, eles são utilizados para o ensino de pronúncia 

através da escuta e repetição de vocabulário com a utilização de fones de ouvido. Tal prática se 

fez presente em diversas abordagens de ensino de línguas, especialmente na audiolingual, a 

qual visava a alcançar uma pronúncia semelhante à do falante nativo. Desse modo, na 

perspectiva do World English, questiona-se se esse recurso seria essencial para o 

ensino/aprendizagem da língua adicional.  

                                                           
55 E = Entrevista. 
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Eu diria que eu ensino mais a gramática do que a língua propriamente 

dita, pois eu acho difícil ensinar a língua inglesa na nossa região. As pessoas 

fazem piadinhas do tipo: "Tá me xingando?", e acham que não precisam 

estudar essa disciplina. E ainda dizem: "Eu não vou pra os Estados Unidos". 

Trabalho também textos, faço leituras e a compreensão, mas o mais difícil é 

trabalhar a parte de "listening and speaking", pois umas das partes mais 

complicadas é que o ensino na escola pública, quer seja a matéria de inglês ou 

outra, é a falta de recursos e de materiais adequados, pois muitas vezes tiramos 

do próprio bolso para garantir uma boa aula. (Prof.ª Priscilla-B) 

 

 Uma professora revelou que a gramática normativa é o tipo de conteúdo que ela mais 

gosta de ensinar, pois serve também como estratégia de controle do comportamento dos alunos: 

 

Eu acho que eu, eu me prendi demais às estruturas gramaticais, eu acho 

que me prendi demais, demais, porque, assim... eu vejo que cada professor se 

identifica com uma parte e ele vai seguindo aquela que ele mais gosta de fazer, 

então, é isso que eu defino, né? Então, eu, eu gosto de... de trabalhar as 

estruturas. [...] Por exemplo, eu não ligo muito para expressões idiomáticas, 

vocabulário, gírias, é por isso que eu estou me achando por fora também, 

preciso estar mais antenada. Mas assim ... eu me atenho mesmo aos tempos 

verbais, amo dar tempos verbais [risos], eu adoro! [...] É o modo como eu 

consigo fazer minha turma prestar atenção. (Prof.ª Jessy-E). 

 

 Em outros momentos de sua entrevista, essa professora também demonstra manter o 

foco nos conteúdos gramaticais: 

 

Porque o aluno chega no nono ano e ele não está sabendo, não está sabendo o 

básico do inglês, ele não está sabendo falar uma frase no Simple Present, não 

está sabendo i-den-ti-fi-car uma frase no Simple Present; fazer no Present 

Perfect que é o assunto inicial do ano. (Prof.ª Jessy-E, ênfase da professora). 

 

 Na visão da professora supracitada, saber o básico do inglês parece significar saber 

“sobre o inglês”. A referência ao “básico” foi bastante recorrente no discurso dos professores, 

tanto nos balanços quanto nas entrevistas. Esse tema é detalhado no próximo subtópico. 
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5.1.3 O básico do inglês 

 

Fez-se presente nos discursos dos professores, no que concerne ao que se ensina do 

inglês, um campo semântico que remete à ordem do que é elementar ou básico, conforme 

revelam os seguintes relatos: 

 

Eu diria que eu ensino o básico do básico cada vez mais básico do que os 

alunos precisam aprender, segundo os PCN, programas de ensino e até a 

nova BNCC. Mas sem dúvidas que se trata do ensino de língua inglesa, 

porém com muitas ressalvas. O processo de ensino aprendizagem é 

constantemente prejudicado por inúmeros fatores que na grande maioria são 

característicos da falta de respeito, de consideração e da inexistência de 

valorização profissional. (Prof. George-B). 

 

Apenas uma noção de língua inglesa, pois há muitos desafios: os alunos não 

são estimulados a perceberem que é o conhecimento que transforma as 

pessoas, que ele é um contato com o mundo exterior. (Prof. Gerald-B). 

 

Eu diria que eu ensino o básico da língua inglesa. Vocabulário, gramática, 

pronúncia. Mas acho que se pode ir mais além, se pelo menos tivesse material 

de apoio, recursos oferecidos baseados nos conteúdos. (Prof.ª Tatianna-B). 

 

Dentro da realidade, tento trazer para eles os conteúdos básicos e mostrando 

a eles que o inglês está no nosso dia a dia, através de jogos, manuais de 

eletrodomésticos, Internet etc. (Profª Vilma-B). 

 

Eu diria que se trata do ensino rudimentar da língua com possibilidade de 

ampliação do ensino para classes que são mais favoráveis e inclinadas para 

essa língua. Vale salientar que até o presente momento nenhum aluno 

deixou o curso de inglês com nível acima do básico. Infelizmente! (Prof. 

William-B). 

 

Eu diria que eu ensino uma forma de inglês instrumental que tem por objetivo 

atender às necessidades mais básicas e imediatas dos meus alunos, tais como 

a preparação necessária para a entrada no ensino médio e a capacidade de 

manter alguma comunicação através de ferramentas das novas tecnologias da 

internet, possibilitando aos mesmos fazerem uso de pesquisas mais 

abrangentes com o uso de uma língua amplamente difundida nesses canais e 

no mundo. (Prof. Gabriel-B). 

 

Em seguida vem o outro problema: a reduzida carga horária destinada à 

disciplina. Com esta carga horária, eu tento trabalhar vocabulário através de 

leitura de textos simples com o auxílio da gramática específica para esses 

textos: vocabulário e gramática controlada sintética para que o trabalho 

seja o menos cansativo possível, especialmente nas turmas do curso noturno. 

(Prof. Henry-B). 
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 O professor Henry informou que os textos mais simples e a gramática, que ele 

caracteriza como “controlada sintética”, são mais adequados ao seu público-alvo, pois, segundo 

ele, além da carga horária da disciplina ser insuficiente, seus alunos são inquietos e apresentam 

pouco interesse nos estudos em geral, inclusive no inglês. Ao ser entrevistado, ele explicou em 

que consiste a gramática controlada sintética: 

 

Então, [...] pego o livro, o conteúdo e tento filtrar o que está ali, porque eu 

sei que nem tudo que está ali, eu vou conseguir trabalhar com eles em sala de 

aula por causa das daqueles fatores que eu citei, questão de indisciplina, eu 

passo muito tempo controlando aluno, entra e sai aluno porque eles não 

respeitam, a maioria, uma grande parte não respeita a questão de horário, não 

entra no horário correto, saí e interrompe aula no meio do caminho, pra sair, 

pra ir ao banheiro, pra ir, pra fazer qualquer outra coisa, qualquer motivo pra 

eles, qualquer coisa é motivo pra que eles saiam, interfiram e atrapalhem. 

Então, se eu ficar toda hora interrompendo o meu trabalho pra tentar 

administrar isso daí junto com o conteúdo fica muito complicado. Se o 

conteúdo tiver muito grande fica pior ainda. (Prof. Henry-E). 

 

 Esse professor forneceu exemplos de como ele faz para ensinar a gramática: 

 

Então, eu tento pegar, por exemplo, ehh... uma história em quadrinhos, que 

eu, que eu porventura vi na Internet. Se for em inglês, eu tento trazer pra cá, 

porque são diálogos curtos. Não textos muito longos que acabam atrapalhando 

naqueles cinquenta minutos de aula. Então, eu pego um texto bem curto, uma 

tira de quadrinhos com quatro ou cinco balões, frases curtas e no máximo, 

ehh... o máximo possível que esteja de acordo com aquele conteúdo que eu 

esteja trabalhando no momento. Então, sei lá, Present Continuous, dou Present 

Continuous com o diálogo lá. Dois personagens nos quadrinhos falando sobre 

alguma situação daquele momento. Então, eu já uso como gancho para 

trabalhar. Então, quando eu falo a gramática controlada é nesse sentido, 

vocabulário controlado e a gramática controlada. (Prof. Henry-E). 

 

Dessa forma, ele “filtra” alguns conteúdos, operando algumas simplificações, e 

elaborando sínteses gramaticais, pois acredita que alguns assuntos são muitos densos para o seu 

público. Segundo Shulman (2004), os professores detêm uma forma particular de 

conhecimento, que o autor denomina de conhecimento didático de conteúdo, o qual envolve os 

aspectos mais relevantes para tornar uma disciplina ensinável, ou seja, o professor desenvolve 

maneiras de representar e formular o conteúdo de modo a torná-lo compreensível para os outros. 

Essas formas de representar o conteúdo podem ser resultantes de pesquisas ou da prática 
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adquirida no exercício profissional, pois o docente é quem mais bem conhece as características 

dos seus alunos. Tais formas materializam-se por meio de explicações, ilustrações, exemplos, 

analogias, dentre outras, mas elas não consistem em reduções de conteúdo.   

A apresentação de textos menores e com vocabulário menos complexo é realizada em 

função da faixa etária dos alunos, do seu nível de conhecimento que é presumido através do 

ano escolar em que estão estudando, bem como do tempo disponível, como foi o caso do 

professor Henry. No entanto, algumas simplificações podem partir de um juízo precipitado 

sobre a capacidade cognitiva dos estudantes, não lhes deixando a possibilidade de eles 

mesmos fazerem sua escolha sobre o que mais lhes apraz estudar. Além disso, podem, 

inclusive, acarretar em reduções no escopo dos conteúdos a serem ensinados. Há autores que 

se posicionam contra as simplificações: 

 

Uma escola pensada como transmissora de saberes simplificados, 

explicados, “mastigados”, perderia todo sentido nesse formato. Ela 

precisaria urgentemente se repensar e inventar novos modos de colocar os 

aprendentes em contato com o mundo, para provocar movimentos de 

apropriação, desvendamento e criação. Poderíamos pensar como uma das 

principais funções dos ensinantes/aprendentes essa capacidade de escolha (e 

conhecimento dessas possibilidades), para colocá-las em relação com as 

novas gerações, que acabarão fazendo seus próprios recortes por interesse, 

afeto ou necessidade, no seu desejo de descobrir e inventar o mundo. 

(FRESQUET, 2013, p. 22). 

 

 Segundo Fresquet (2013), uma abordagem simplificadora de ensino fugiria aos 

objetivos de uma escola emancipadora, pois limitaria o acesso dos alunos a uma gama mais 

ampla de saberes que essa instituição poderia lhes oferecer, bem como as possibilidades de 

escolha dos próprios estudantes. Obviamente, há sempre uma diferença entre o que é ensinado 

e o que é aprendido, uma vez que cada sujeito realiza seus próprios recortes acerca do que lhe 

é exposto na escola e no mundo, cada um tem sua própria relação com o saber. 

No entanto, é preciso ter em vista o contexto local em que os professores atuam. Na 

escola pública, eles dispõem de pouco tempo de aulas de inglês para um número elevado de 

alunos por turmas. O professor Henry, por exemplo, afirmou tentar fazer o melhor, dentro das 

suas possibilidades de trabalho, conforme ele mesmo explicou: 
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O meu trabalho em sala de aula sofre a interferência de fatores que deveriam 

estar fora da escola: violência, tráfico de drogas, entre outros. Trabalhar na 

educação hoje em dia é enfrentar indisciplina, desrespeito, agressão oral ou 

física. Em seguida vem o outro problema: a reduzida carga horária destinada 

à disciplina. Em suma: meu trabalho é dividido entre controlar indisciplina e 

com o tempo que resta fazer o meu trabalho. (Prof. Henry-B). 

 

As alusões a um ensino elementar são apresentadas pelos professores, segundo duas 

principais tendências. A primeira está relacionada ao que é esperado da disciplina no âmbito 

escolar: prover uma base aos alunos para um aprofundamento posterior, se necessário ou 

desejável, conforme declara o professor Daniel: 

 

Concluindo, acredito que o que eu ensino em sala de aula já é um bom 

começo para os alunos que pretendem, de fato, se aprofundar na língua 

inglesa. Mas como em qualquer matéria ou assunto, os alunos terão que 

prosseguir nos seus estudos por vontade própria. (Prof. Daniel-B). 

 

Não se espera que um estudante ao final do Ensino Fundamental seja um especialista 

no inglês, da mesma forma como ele não se torna um matemático ou historiador porque 

estudou essas matérias (MOITA LOPES, 1996). Os PCN também reforçam o objetivo de se 

proporcionar algo “básico” do idioma no Ensino Fundamental, quando afirmam que a 

aprendizagem de uma língua estrangeira deve garantir o engajamento discursivo dos alunos 

por prover-lhes uma base discursiva, ou a capacidade de se comunicarem por meio de texto 

escrito ou oral. O documento acrescenta que tal base poderá ser ampliada “quando se fizer 

necessário em sua vida futura ou quando as condições existentes na escola permitirem” 

(BRASIL, 1998, p. 19, 20). 

A outra tendência apontada em relação a um ensino “básico” é aquela que revela um 

sentimento de incompletude, em que o professor faz uma reflexão sobre o seu próprio trabalho: 

ensina-se o básico de algo, no entanto, poder-se-ia ter ido mais além. Isso é depreendido das 

seguintes declarações: 

 

Eu diria que o que eu ensino não é, necessariamente, o inglês que deveria ser 

ensinado. (Prof. Gilbert-B). 
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Não... eu diria que tento ensinar [o inglês]. (Prof.ª Jessy-B). 

 

O ensino efetivo de língua inglesa na rede pública ainda é um sonho. (Prof.ª 

Marilyn-B). 

 

Isso está longe do ideal quando se quer ensinar de forma efetiva e 

significativa o aluno a usar uma nova língua e, verdadeiramente, se comunicar. 

(Prof.ª Samantha-B). 

 

Dessa forma, os relatos revelam não apenas o que os professores ensinam, mas também 

o que eles pensam sobre o que ensinam, quando eles afirmam que poderiam ter ido “mais além” 

(Prof. Tatianna), e que existem “ressalvas” nesse inglês (Prof. George), conforme declarado na 

página 142, por exemplo. A professora Jessy também faz uma reflexão nesse sentido: 

 

Tenho repensado muito a minha prática pedagógica (quero sair do campo 

da reclamação). Talvez eu devesse ser mais dinâmica, tirar eles da sala de 

aula (apesar de eu ter um pé muito firme ainda no ensino tradicional)... Mas 

eu tenho um planejamento anual a ser cumprido em apenas duas aulas 

semanais, tudo o que tenho é o livro didático e três avaliações por semestre. 

(Prof.ª Jessy-B). 

 

É notável a professora declarar-se como tradicional, quando, em geral, os professores 

tentam ou afirmam ser construtivistas (CHARLOT, 2008a). Ela justifica sua postura com 

base nas exigências institucionais, como o programa a ser cumprido e as avaliações. No 

entanto, ao repensar sua prática, ela acredita que deveria agir de modo diferente no ensino 

de inglês. 

Na concepção de autores como Shulman (2004) e Freeman (1996), a categoria 

“pensamento do professor” é de suma importância para a compreensão do trabalho que o 

docente realiza em sala de aula, pois ensinar é mais que comportamento, requer um trabalho 

de pensamento e cognição. Nesse aspecto, esses dois autores se harmonizam. Freeman (1996, 

p. 356) faz referência a um painel apresentado, em meados da década de 1970, no Instituto 

Nacional de Educação (National Institute of Education - NIE) dos Estados Unidos, 

coordenado por Shulman, no qual os participantes declararam: “Os integrantes deste painel 

consideraram com seriedade o valor da descrição dos próprios professores a respeito de como 
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ele ou ela constrói a realidade de sua sala de aula, o que fazem e por que, como são seus 

estudantes, e como ele ou ela se sente a respeito deles56. Nesse sentido, os relatos dos 

professores pesquisados nesta tese revelam também aspectos do que eles pensam sobre o 

ensino que realizam.  

 

5.1.4 Os temas transversais  

 

 Alguns dos professores, nesta pesquisa, afirmaram enfatizar o papel educacional do 

ensino da língua adicional, por colocarem em foco outros tipos de aprendizagens em sua 

disciplina. Entre essas aprendizagens estão os chamados temas transversais, que, segundo os 

PCN, são aqueles que problematizam as questões vivenciadas no mundo social. Eles envolvem 

assuntos relacionados à saúde, ao trabalho, à ética, ao meio ambiente, ao consumismo, aos 

direitos humanos, às relações interpessoais e a tantos outros, que podem ser trabalhados em 

função dos conhecimentos de mundo, sistêmicos e de organização textual dos alunos, inclusive, 

perpassando outras disciplinas além do próprio inglês. Nesse sentido, os professores desta 

pesquisa revelaram o que pensam sobre o que pode ser abordado em sala de aula: 

 

[...] as salas de aula são espaços para outras aprendizagens que irão além da 

sua disciplina, tendo em vista que as atividades trabalhadas envolvem além do 

conteúdo em si criticidade e autonomia. (Prof.ª Milly-B). 

 

O ensino de línguas é algo rico, que envolve muitas facetas e nuances. Tanto 

no panorama da língua materna como no da estrangeira. Nós, professores, 

estamos constantemente buscando adaptação, aperfeiçoamento, 

crescimento. [...] Eu poderia dizer atualmente que o que eu ensino é 

“leitura”. Leitura de “textos” em língua inglesa. Leituras que ajudam os 

alunos a melhor compreenderem o mundo em que vivem, que os leva a 

refletir e a construir conhecimento, que os conduz à sua formação 

cidadã. (Prof.ª Melanie-B). 

 

Enfim, classificar se o que eu ensino é “inglês” é uma pergunta ampla, que 

depende muito de qual ângulo estamos analisando. Sob a perspectiva da escola 

pública brasileira e a realidade dos meus alunos, posso seguramente afirmar 

que tento ensinar muito mais que o idioma. [...] Eu diria que eu ensino ou 

                                                           
56 The Panelists took seriously the value of the teachers’ own description of how he or she constructs the reality 

oh his [sic] classroom, of what was done and why, and of how the students are, and how he or she feels about 

them. 
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apresento ao aluno outras formas de comunicar-se, sempre tentando aguçar o 

lado crítico do aluno [...]. (Prof.ª Rebecca-B). 

 

Penso também que o ensino de inglês envolve um pensamento crítico e 

envolve o ser cidadão. (Prof.ª Mariah-B). 

 

A professora Milly afirma considerar em sua prática de ensino não só os aspectos 

linguísticos como também aqueles que contribuem para a formação integral do indivíduo, 

objetivando o desenvolvimento da criticidade e da autonomia dos alunos por meio da língua 

inglesa. A professora Rebecca também menciona elementos relacionados ao desenvolvimento 

do senso crítico. A professora Melanie prioriza a leitura, buscando, através dela, contribuir para 

a formação cidadã e a autonomia dos alunos, para que eles possam mais bem compreender o 

mundo e construir seu próprio conhecimento.  

Nesta pesquisa, os relatos que enfatizaram os temas transversais são majoritariamente 

de autoria dos professores com menos de dez anos de serviço na escola pública. Apenas uma 

professora, dentre os que adotam essa perspectiva, conta com onze anos de ensino nesse tipo 

de rede escolar. Isso não quer dizer que os professores “veteranos” não abordem os temas 

transversais em suas aulas, como a professora Samantha, por exemplo, que ensina na escola 

pública há 25 anos, que prioriza a leitura e a gramática, mas utiliza também os temas trazidos 

pelo livro didático:  

 

Então os textos abordam temas variáveis, temas que estão hoje em dia aí, 

sendo discutidos na mídia. [...] porque através de um tema no texto em inglês 

eles discutem economia, discutem preservação do meio ambiente, saúde, 

vários textos legais que os livros trazem, eu acho que isso mudou um pouco, 

porque eu acho que quando você discute esses temas, eu acho que você amplia 

sua visão, fica interdisciplinar. Aí eles até perguntam: “Professora, você é 

professora de biologia?”. Aí eu digo: “Não, sou de inglês, mas hoje a aula tem 

a ver com biologia, então, vamos ver esse vocabulário que o texto está 

exigindo da gente”. (Prof.ª Samantha-E). 

 

A interdisciplinaridade ganha espaço na aula da professora Samantha por intermédio 

desses temas. O mesmo ocorre com o professor Larry: 

 

Como resultado, percebo que trabalho todas as disciplinas na disciplina 

de língua. Por exemplo, no 6º ano, no assunto sobre cores, não me basta só 
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trabalhar as cores puramente em vocabulário. Na aula dada em escrita em 

inglês, eu dividi as cores primárias, secundárias, terciárias, neutras..., 

enfim, naquele momento senti que eu estava “invadindo” o conteúdo da 

disciplina de Artes. Da mesma forma, outro exemplo, agora no assunto do 

8º ano, ao tratar de alimentos, pirâmide alimentar e movimentos, pensei 

que abordava conteúdo das disciplinas de Ciências e Educação Física. 

(Prof. Larry-B). 

 

No entanto, segundo esse professor, há certo descompasso na aprendizagem do 

conteúdo linguístico:  

 

[...] claro que há espaço para o ensino gramatical, mas, percebo que esse 

não é aprendido e absorvido como devido, como também outras abordagens 

relevantes para o aprendizado dessa disciplina. E nisso, eu reconheço falhas 

no ensino, porém, eu não tomo para mim toda a responsabilidade. [...] a 

intenção é trabalhar a língua inglesa com algo que agrega à realidade deles. É 

sobre questão de movimento do corpo, saúde, enfim, cores, trazer a língua 

inglesa para fazer com que eles reflitam sobre o mundo que eles vivem. [...] 

Não adianta ficar trabalhando só estrutura que eu sei que eles também não vão 

levar aquilo ali adiante. Então, talvez se eu, ehhh... trabalhar algo que 

signifique para eles ou então que faça eles refletirem sobre o mundo em que 

eles vivem, ou então que dê base, que isso aperfeiçoe a compreensão oral 

deles, ou então se vai dar habilidade para que eles escrevam isso aí, para mim 

já basta e fico muito feliz. (Prof. Larry-E). 

  

As aprendizagens supramencionadas estão em concordância com as recomendações dos 

PCN de língua estrangeira, os quais declaram no início da sua apresentação: 

 

A aprendizagem de Língua Estrangeira é uma possibilidade de aumentar a 

autopercepção do aluno como ser humano e como cidadão. Por esse motivo, 

ela deve centrar-se no engajamento discursivo do aprendiz, ou seja, em sua 

capacidade de engajar-se e engajar outros no discurso de modo a poder agir 

no mundo social. [...] Os temas centrais nesta proposta são a cidadania, a 

consciência crítica em relação à linguagem e os aspectos sociopolíticos da 

aprendizagem de uma Língua Estrangeira. Eles se articulam com os temas 

transversais, notadamente, pela possibilidade de se usar como espaço para se 

compreender, na escola, as várias maneiras de se viver a experiência humana. 

(BRASIL, 1998, p. 15, 24). 
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Nas falas de outros professores, as outras aprendizagens, para além da disciplina de 

inglês, incluem ensinar sobre a vida, comportamentos e valores, inclusive coisas geralmente 

ensinadas pela família: 

 

Eu diria que eu ensino também aquilo que os alunos já deveriam saber e 

aprender em suas casas, ou seja, bons modos, polidez, como se comportar 

em uma sala de aula, o que não falar para os colegas de classe, entre outras 

coisas nesse sentido. [...] Acredito que nos dias em que vivemos nenhum 

professor entra na sala de aula somente para ensinar a sua matéria, mas sim 

para ensinar sobre a vida como um todo aos seus alunos. (Prof.ª Cindy-B). 

 

Junto a isso [vocabulário e gramática], trabalho uma sensibilização para a 

importância de se aprender inglês como forma de inserção no mundo 

globalizado; uma diminuição do "medo" que as pessoas têm das aulas de 

inglês (principalmente entre o público da EJA); o reconhecimento da 

presença da língua inglesa na nossa vida cotidiana; a conexão da língua 

inglesa com aspectos culturais e tecnológicos; a relevância dos estudos 

escolares para ascensão social; noções mínimas de educação básica e 

padrões aceitáveis de comportamento; princípios como: respeito, 

gentileza, bons modos etc; noções de leitura e escrita (mesmo em português); 

responsabilidade com as tarefas e materiais escolares; trabalho em equipe 
etc. (Prof.ª Susan-B). 

 

Eu diria que eu ensino aos meus alunos a serem humanos. Humanos não 

como substantivo, mas como adjetivo. Tento, no dia a dia, viver em harmonia 

com eles, respeitando-os como pessoas, mas acima de tudo entendendo suas 

limitações. No fundo, é algo que vai muito além de vocabulário e regras 

gramaticais. O grande desafio é entrar em sintonia com eles para que haja uma 

relação harmônica e com um nível de produção de conhecimento 

minimamente aceitável. (Prof. Marvin-B). 

 

Então, eu tento sempre estar relacionando com outra coisa. Então, as minhas 

aulas elas são muito... acabam entrecortando muito porque TUDO me leva a 

outra coisa, aí eu vou e paro pra falar sobre aquilo. E... acho que isso acaba 

sendo bom porque tem coisas que a escola não fala... é extremamente 

necessário falar. Outro dia, uma aluna de 15 anos, não era minha aluna, ela... 

ela cometeu suicídio. Um amigo dela, um mês antes também tinha cometido 

suicídio e ela deixou todo um roteiro de como queria que fosse o velório dela, 

então, tudo muito organizado. Eles cometeram suicídio da mesma forma, 

então o suicídio, a depressão precisa ser tratada na escola. Em casa não se trata 

disso, as pessoas não sentam na mesa de jantar para conversar sobre esses 

assuntos, na verdade eles nem sentam na mesa de jantar. Então, infelizmente 

cabe à escola, mas a escola ainda não acordou para isso, então, eu sempre tento 

trazer esses temas nas aulas [...]. (Prof. Gilbert- E). 
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 Paradoxalmente, um cartaz (Figura 10), na entrada de uma escola onde um dos 

professores supracitados leciona, avisa que o lugar de aprendizagens bons modos, valores e 

comportamentos é o lar, provavelmente sinalizando a existência de conflitos dessa ordem e de 

entendimento sobre o papel da escola e da família na educação das crianças e adolescentes: 

 

Figura 10 – Foto de cartaz indicando respectivamente o que deve ser aprendido em casa e 

na escola 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

  

No tocante à indisciplina, alguns professores queixaram-se do tempo despendido para 

resolver conflitos, sobrando menos tempo para a aula propriamente dita. Conforme mencionado 

anteriormente pelo professor Henry, muitas vezes, o trabalho dos professores se resume a 

controlar a indisciplina dos alunos e, com o pouco tempo restante, tentar ministrar a aula. 

 

5.1.5 O vocabulário 

 

O vocabulário foi um conteúdo bastante mencionado nos Balanços do Ensino de Inglês, 

como no caso dos professores Henry, John, Samantha e Tatianna, já citados. Esse item está 

também presente na fala das seguintes professoras: 

 

Eu diria que eu ensino noções de inglês (algumas palavras soltas e algumas 

estruturas gramaticais). Junto a isso, trabalho uma sensibilização para a 
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importância de se aprender inglês como forma de inserção no mundo 

globalizado [...]. (Prof.ª Susan-B). 

 

Por exemplo, percebemos que ao ensinar as cores, os objetos em inglês aos 

nossos alunos, dispomos de pouco suporte para utilizar alguns instrumentos 

essenciais para o desenvolvimento do aluno. (Prof.ª Megan-B). 

 

É fundamental o conhecimento do vocabulário não somente para falar, mas também 

para compreender as modalidades de textos escritos e falados e também para escrever. De 

acordo com Oliveira (2015), há uma falta de consenso sobre como o vocabulário deve ser 

ensinado. Para o autor isso é salutar, pois abre várias possibilidades para o ensino desse 

conteúdo. Ele afirma que há duas maneiras de se aprender vocabulário. Uma delas é o 

aprendizado indireto: 

 

No aprendizado indireto, os aprendizes são expostos a palavras por meio de 

atividades voltadas para a prática das habilidades linguísticas ou da gramática. 

Eles apenas são expostos a elas. Ou seja, o professor não explica seus 

significados nem faz nenhum comentário sobre sua pronúncia ou sobre seus 

usos. Como as palavras, nesse caso, estão contextualizadas e, teoricamente, 

não são em grande número por fazerem parte de um material didático 

especificamente preparado para o nível em que os aprendizes se encontram, 

espera-se que eles cabem internalizando algumas delas. (OLIVEIRA, 2015, p. 

192). 

 

Esse autor afirma que embora o aprendizado indireto seja muito importante, os alunos 

precisam de sugestões e estratégias que os ajudem a lidar com palavras novas e a “reciclar” as 

que já foram aprendidas. Para tanto, torna-se necessário seu ensino direto. 

Oliveira ressalta também que o vocabulário pode ser classificado em ativo ou passivo. 

O vocabulário ativo consiste em palavras usadas com mais frequência, enquanto o passivo são 

aquelas palavras que o aprendiz não utiliza frequentemente, mas consegue reconhecê-las ao lê-

las ou ouvi-las.  

Os depoimentos dos professores permitiram inferir que o ensino do vocabulário é 

realizado dessas duas maneiras. Ele também ocorre tanto por meio de palavras soltas – 

conforme apontado pela professora Susan, supracitada – quanto de uma maneira mais 

contextualizada, por meio de textos, como salientado pela professora Samantha: “Hoje em dia 
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a gente ensina vocabulário porque tem muito texto, hoje em dia todo o programa é voltado 

para a leitura e interpretação de texto [...]” (Prof.ª Samantha-E). 

O ensino de vocabulário também comparece no trabalho com a oralidade, que é, muitas 

vezes, segundo os professores, comprometido pela carga horária reduzida e as turmas 

numerosas. Como consequência, restringe-se à pronúncia de palavras por meio da repetição 

individual ou em coro: 

 

Eu falo pouco inglês [durante a aula], eu treino muito, muito, por exemplo: 

“Vamos falar as palavras que a gente aprendeu hoje”. Falo em português 

e treino as pronúncias das palavras [...]. (Prof.ª Tatianna-E). 

 

Mas não perco a oportunidade de mostrar a pronúncia pra eles, de fazer drills: 

“Agora só os boys! Agora só as girls!”. Então eu faço repetição, o que é 

diferente, porque é mais mecânico do que você está falando, mas é o mais 

próximo da oralidade que eu consigo. (Prof.ª Anna-E). 

 

Hoje em dia eu já cogito fazer uma aula de speaking, mas antes não, eu estava 

muito bitolada mesmo no writing, no reading, mas eu estou vendo que meu 

aluno não quer escrever, não quer ficar anotando. Então, hoje em dia eu já 

trabalharia mais o speaking, ehh... eu trabalho muito isso quando eu vou 

dar aula de vocabulário, por exemplo, mas eu peço o quê? O mínimo. (Prof.ª 

Jessy-E). 

 

A citação dos depoimentos de apenas alguns dos professores neste quesito não significa 

que os demais não ensinam vocabulário, até mesmo porque seria impossível a aprendizagem de 

uma língua desconhecendo seu léxico. No entanto, foram elencados aqui apenas aqueles 

depoimentos nos quais há uma referência explícita ou implícita ao vocabulário.  

 

5.1.6 A oralidade 

 

No que concerne ao ensino da oralidade na escola pública, Jordão, Martinez e Halu 

(2014) afirmam que esse é um aspecto no ensino de línguas adicionais que deveria ser mais 

valorizado durante a formação de professores de línguas. As autoras declaram a respeito de uma 

pesquisa realizada por elas com professoras de inglês no Paraná: 
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[...] as metodologias valorizadas na academia, além de não se voltarem 

diretamente ao ensino na escola pública também não se voltam para o que as 

professoras se referem como “objetivos educacionais” do ensino de inglês. 

Assim, há um vazio “teórico” na discussão sobre a exploração da oralidade no 

contexto de ensino de inglês na escola pública. Diante desse vazio, as 

professoras parecem conceber as atividades de oralidade como dependendo 

mais de questões de infraestrutura escolar, como por exemplo turmas 

pequenas e salas ambiente, o que não faz parte da realidade da escola pública. 

(JORDÃO; MARTINEZ; HALU, 2014, p. 41). 

 

O vazio teórico mencionado, durante a formação inicial de professores de inglês, 

contribui para que a produção e compreensão oral sejam os aspectos menos priorizados pelos 

professores no ensino de inglês nas escolas públicas. Semelhantemente ao estudo 

supramencionado realizado no Paraná, os professores locais também vinculam o ensino da 

oralidade às questões de infraestrutura da escola. Portanto, resultados semelhantes foram 

obtidos na presente pesquisa: 

 

Por ordem que costumo trabalhar em sala de aula: leitura, escrita, 

tradução, compreensão oral, produção oral. Levo em consideração o tempo 

e recursos disponíveis para cada aula. (Prof.ª Belle-B). 

 

Eu não uso muito o listening, eu queria mais, mas tem todos outros fatores. 

O meu som eu tenho que levar de casa, né, então na correria às vezes não dá 

tempo de levar o som, e aí tem que levar de casa, e aí tem toda a questão 

também de às vezes não ter tomada, não ia adiantar. Então, tem esse lado que 

é negativo. (Prof.ª Milly-E). 

 

Ensinar o aluno a ouvir é outra habilidade que também deve ser desenvolvida. 

Aqui esbarramos em mais problemas. O pátio é bastante pequeno e as salas de 

aula são muito próximas umas das outras. [...] Como consequência, o trabalho 

com o desenvolvimento da habilidade auditiva fica inviável. [...] Falo com 

eles, peço pra fazer leituras, tem alguma frase assim, peço pra eles 

acompanharem, mesmo que seja só pra repetir, eu leio e eles repetem, alguns 

momentos dá pra fazer isso, pra aumentar a exposição deles mais à língua. 

(Prof. George-B). 

 

A questão até de quantidade de horas de aulas também, são poucas, então 

isso tudo acaba prejudicando, então fica limitando, a gente não consegue 

expandir mais a questão, por exemplo, de priorizar a fala, o listening, e 

mesmo porque também tem os períodos de prova, muitas vezes, são curtos, 

de uma avaliação para a outra, então fica uma coisa corrida, e, enfim, e 

muitos outros problemas que ocorrem no dia a dia, se eu for falar todos aqui. 

(Prof. Daniel-E). 
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 Alguns professores relataram haver resistência por parte dos alunos quanto ao 

desenvolvimento da habilidade oral. Esse é um dos fatores que os fazem desistir de trabalhar 

essa habilidade. Esse dado difere dos relatos dos alunos em minha pesquisa de Mestrado, em 

que eles afirmaram desejar que os professores pudessem falar e exigir mais o uso da oralidade 

do inglês na sala de aula. Muitas vezes, a resistência por parte dos alunos é atribuída a uma 

certa inibição: 

 

Eles têm vergonha de falar, eles têm: “Ah, professora! Não escutei, não 

entendi nada que você tá falando aí”. Ou se você falar em inglês, ou se você 

botar algum áudio inglês, eles dizem que não entendem, mesmo que eles 

pudessem até prestar mais atenção. (Prof.ª Milly-E). 

 

No meu caso, dificilmente eu faço uma avaliação oral que os alunos ficam 

com… não querem... [risos], não querem, não se sentem à vontade para 

falar, ficam envergonhados, e aí eu não exijo tanto isso aí, por esse motivo. 

(Prof. Daniel-E). 

 

Eles ficam com vergonha de falar inglês! Tem horas que eles dizem: “Não 

vou de jeito nenhum’. [...] Eu procuro envolver, só que “não quer, não quer”, 

aí, não posso fazer nada, mas eu vou lá na carteira: “Vamos, não é bicho de 

sete cabeças não, pode falar, você fala outras coisas e não tem vergonha”. 

(Prof.ª Priscilla-E). 

 

Tento, tento fazer com eles atividades de speaking pra ver se eles falam, mas 

é sempre... para eles é tudo muito engraçado, tipo quando alguém 

pronuncia alguma coisa eles riem, é engraçado para eles, então, se alguém 

tem que ler um parágrafo é aquela coisa! Então, para você manter essa... 

essa ordem, essa dinâmica na sala, às vezes, é meio complicado! Então, o que 

é que acontece? As habilidades eu não desenvolvo todas. A escola ela acaba... 

indo mais para um inglês instrumental mesmo, como eu já tinha dito, eu não 

consigo desenvolver bem o listening e o speaking deles, não, não consigo, 

é precário, é precário mesmo. (Prof. Gilbert-E). 

 

[...] eu não vou ter condições de trabalhar muito com conversação numa 

turma de trinta alunos, não tem como fazer isso, daí nem o tempo 

permite, até porque falta maturidade de muitos alunos. Quando você vai 

falar algo em inglês, você já sabe já imagina o que pode acontecer. Eu não 

tenho problema nenhum com isso, mas o problema é que até eu 

convencê-los, até eu mudar a mentalidade, já perdi muito tempo, até 

mudar o modo deles pensarem já perdi muito tempo. Então, eu tento ser 

prático também. (Prof. Henry-E). 
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Isso é muito pouco, então eu, eu, nos dias de hoje... atualmente a minha 

vontade de mudar, eu quero realmente dinamizar, então, eu acho que eu já 

começaria a trabalhar o speaking mais, que é uma coisa que eu 

abandonei; é porque eu não vejo com quem, eu não tenho com quem. Meu 

aluno não quer, meu aluno não quer me ouvir, meu aluno não quer 

conversar comigo. (Prof.ª Jessy-E).  

 

 Mas, às vezes, a timidez ou a vergonha de falar inglês na sala de aula parte do 

próprio docente: 

[...] acho que isso eu precisaria melhorar porque eu tenho vergonha [...] 

quando eu estava no cursinho eu aprendi isso, que tem pessoas que falam, mas 

têm vergonha. Eu sou desinibida, mas tenho vergonha nessa parte, 

principalmente com o grupo todo. Aluno gosta de uma mangação [risos], eu 

não trabalho muito [a oralidade] porque eu tenho esse bloqueio, mas eu 

forço, sabe? (Prof.ª Tatianna-E). 

 

 Ainda assim, diante dessas dificuldades e desses impasses, dois dentre os professores 

pesquisados mencionaram priorizar a oralidade, quando perguntados sobre o que era o inglês 

que eles ensinavam: 

 

Através de um método APRENDA FALANDO. É assim que eu trabalho, 

utilizando as mesmas metodologias aplicadas nos cursos de línguas 

estrangeiras. Com um ano letivo, os alunos não aprendem a falar tudo, mas 

aprendem o básico para se comunicar com cidadão estrangeiro. Mesmo com 

carência de material didático, o resultado é empolgante e me gratifica. (Prof. 

Bob-B, grifo do professor). 

 

O inglês americano voltado para a prática do dia a dia. As aulas são focadas 

para garantir que o aluno tenha a possibilidade de manter um contato básico 

diante de situações em que esteja confrontado com alguém que fale outro 

idioma. [...] Eu faço como em escola particular, sempre tem aula de inglês, 

boto eles lá fora pra falar inglês. [...] Eles querem mais aulas de speaking, 

por incrível que pareça! [...] No ensino fundamental, a gente grava eles falando 

nos diálogos e coloco no YouTube também, só que alguns eu deixo privado, 

não deixo tudo aberto, porque eles não gostam de se verem. (Prof. James-B). 

 

 O professor James afirmou que desde o início das aulas esclarece aos alunos seus 

objetivos para o ensino de inglês: 
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Desde quando eu começo a dar aula, eu já digo: “Olha, o inglês daqui não é 

voltado para o vestibular, é voltado para você usar no seu dia a dia, é isso que 

eu quero”. Porque o vestibular de hoje em dia cobra só texto, a tradução 

textual, e eu quero que eles aprendam para usar no dia a dia, conversar com 

alguém, é pra isso que eles precisam, eles não estão mais interessados no 

vestibular. [...] É sempre focado para usar no dia a dia, não foco no vestibular 

não, mesmo porque a maioria sempre escolhe espanhol. (Prof. James-E). 

 

 Apenas esses dois professores afirmaram priorizar o ensino da oralidade. Outros 

mencionaram tentar trabalhar as quatro habilidades comunicativas, mas essas tentativas muitas 

vezes são frustradas, fazendo com que eles focalizem mais a leitura e escrita, essa última, 

predominantemente voltada para os aspectos formais da língua.  

O professor Bob cita como referência para o ensino que ele realiza os cursos de idiomas, 

e ele tem como objetivo preparar seus alunos para falar com estrangeiros. Portanto, visa a um 

fim específico, o da comunicação, privilegiando os aspectos linguísticos no ensino do idioma, 

conforme foi observado durante sua aula, que é considerada na seção 7 desta tese. Além disso, 

o professor conjectura sobre os possíveis interlocutores de seus alunos: os estrangeiros. A 

Internet é um meio que tem ampliado a interação com estrangeiros que estão distantes 

geograficamente, mas a relação do idioma com outros usos em contextos locais da vida dos 

alunos não é cogitada pelo professor. 

 Já o professor James afirma que o inglês que ele ensina é voltado para a prática da 

comunicação do dia a dia. Ele qualifica esse inglês como sendo o americano – considerando-

se as variantes do inglês, que por vezes são polarizadas com os qualificativos de inglês 

americano e inglês britânico. Comumente as pessoas se referem ao inglês através desses 

qualificativos para marcar as diferenças de pronúncia, sotaque e vocabulário existentes 

nessas duas variações do inglês. No entanto, o inglês que se utiliza no Brasil ou em qualquer 

outra parte do mundo está longe de ser o inglês americano ou britânico, até porque essa seria 

uma noção estática e essencializada do idioma. As línguas são dinâmicas, sofrem variações 

no tempo e no espaço. Nem mesmo o inglês falado pelos norte-americanos ou britânicos 

comportaria mais esses rótulos, uma vez que esse idioma é também suscetível à influência 

dos chamados falantes “não nativos”.  

 A Base Nacional Curricular Comum, publicada em 2017, destaca a necessidade, ainda 

que em uma vertente geopolítica, de se indagar sobre qual inglês está sendo ensinado:  
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[...] Esse caráter formativo obriga a rever as relações entre língua, território e 

cultura, na medida em que os falantes de inglês já não se encontram apenas 

nos países em que essa é a língua oficial. Esse fato provoca uma série de 

indagações, dentre elas: Que inglês é esse que ensinamos na escola? 

(BRASIL, 2017, p. 239). 

 

Reiterando o pensamento de Rajagopalan (2005a, p. 150, 151) a esse respeito, em 

tempos de globalização, um termo que melhor define o inglês é o World English. Para o autor, 

o World English não é “a língua inglesa que se tornou uma lingua mundi”, mas um fenômeno 

linguístico que não deve ser confundido com a língua que se fala nos países anglófonos. 

 Tomando de empréstimo o termo utilizado por Ortiz (2008), o inglês tem sido 

apropriado pelos falantes no mundo todo por meio de uma “diversidade de sotaques”. Então, se 

um idealizado “falante nativo” for considerado como referência, ensinar um suposto inglês 

britânico ou americano pode induzir à busca por uma perfeição na gramática e na pronúncia, 

tendo como uma das implicações o que foi apontado por Rajagopalan: 

 

Não é de estranhar que o ensino de língua estrangeira ainda leve muitos alunos 

a se sentirem envergonhados de sua própria condição linguística. Pois o lado 

mais nocivo e macabro da ideologia que norteou, durante muito tempo, os 

programas de ensino de língua estrangeira é que, como resultado direto de 

determinadas práticas e posturas adotadas em sala de aula, os alunos menos 

precavidos se sentiam diminuídos em sua autoestima, passando a 

experimentar um complexo de inferioridade. A língua estrangeira e a cultura 

que a sustenta sempre foram apresentadas como superiores às dos discentes. 

(RAJAGOPALAN, 2003, p. 68). 

  

Esse complexo de inferioridade pode ser sentido não só pelos alunos, mas também pelos 

professores que, porventura, tenham sido formados sob uma perspectiva da valorização da 

pronúncia e/ou da acurácia de um idealizado e inalcançável “falante nativo”. Conforme 

mencionado anteriormente, alguns docentes sentem-se até como impostores por ensinar uma 

língua que não é a sua e que não “dominam”. Outros chegam a sentir inibição de falar o idioma 

com seus alunos em sala de aula. De modo que a ideia do falante nativo pode exercer efeitos 

sobre a relação do professor com o inglês, com o seu ensino e consigo mesmo, pois afeta a 

imagem que ele tem de si mesmo enquanto profissional.  
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Alguns professores que foram entrevistados nesta pesquisa revelaram esse sentimento 

de inferioridade na sua relação profissional com o inglês, fazendo comparativos de sua 

desenvoltura com a de um suposto “nativo”, como no exemplo do relato do professor Daniel: 

 

Pra mim é… como eu não sou fluente, não sou... não falo como um 

americano, mas… eu só posso ensinar o que eu sei, até... até o meu limite, e 

assim, o que eu percebo que as escolas priorizam é o que eu sempre falo: a 

questão da leitura e escrita […] a meu ver seria ideal mesmo falar. A meu 

ver seria falar como... o meu pensamento é falar como um nativo, que é 

uma coisa que eu também busco, que não é... até pra mim não é tão 

simples [...].A questão da pronúncia que eu dou..., eu dou muito [risos], 

muito valor a isso também, tenho preocupação com a pronúncia que é 

correta. (Prof. Daniel-E). 

 

  Na avaliação que o professor Daniel faz de si, ele se coloca em uma posição inferior 

em relação ao “norte-americano”, buscando uma fluência e uma pronúncia semelhantes ao do 

suposto “falante nativo”. Essa é uma tarefa que ele mesmo considera difícil até para si mesmo, 

que já tem um conhecimento considerável do inglês, quanto mais para os alunos!  

Além desse aspecto, esse professor afirmou que o ideal de ensino do inglês seria 

“ensinar a falar”. Esse ponto encontra-se presente também nas falas dos professores sobre as 

quatro habilidades comunicativas. 

 

5.1.7 As quatro habilidades comunicativas 

 

 Foi mencionado anteriormente que, nos depoimentos de alguns dos professores, houve 

alusões a um ensino “longe do ideal”, com “falhas”. Enfim, mencionou-se que o inglês ensinado 

não era “necessariamente o que deveria ser”. Então, o que pensam os professores sobre o que 

deveria ser ensinado do inglês? A maioria acredita que esse “ensino ideal” deveria estar voltado 

para o desenvolvimento das quatro habilidades linguísticas – falar, compreender, ler e escrever 

– visando à comunicação: 

 

É sabido que no ensino de línguas estrangeiras modernas, objetiva-se o 

desenvolvimento de quatro habilidades. A primeira é ensinar o aluno a falar 
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o idioma com desenvoltura, clareza e objetividade de modo propício à 

comunicação. (Prof. George-B). 

 

Todos concordam que aprender inglês é de suma importância para a formação 

de nossos estudantes, mas as condições de trabalho que se oferece aos 

profissionais dessa área são inconcebíveis para o real ensino de uma língua 

estrangeira. Dessa forma, o professor fica incapacitado para proporcionar 

aos alunos condições de aprendizagem eficazes para que eles possam 

dominar as quatro habilidades necessárias para usar a língua inglesa com 

fluência e assim perceber que esse aprendizado faz diferença em suas vidas. 

(Prof.ª Marilyn-B). 

 

Por se tratar de uma disciplina que engloba as quatro habilidades para 

efetivação e aquisição da aprendizagem, escutar, escrever, ler e falar, 

muitos alunos consideram que o inglês é muito difícil para aprender. (Prof. 

William-B). 

 

 Algumas professoras afirmam tentar abordar as habilidades comunicativas em seu 

ensino, mesmo em face de condições desfavoráveis: 

 

Tento, dentro das inúmeras dificuldades que enfrento, ensinar e desenvolver 

as quatro habilidades, criando momentos de práticas, mas, muitas vezes, 

vejo-me limitada apenas ao “Reading” e “Writing” e ao ensino dos aspectos 

formais da língua e introdução de vocabulário novo. (Prof.ª Samantha-B). 

 

Não apenas a disciplina como muitos pensam se tratar o ensino de uma 

língua (gramática e vocabulário), mas sim ela como um todo, perfazendo 

as quatro habilidades fundamentais (escrever, falar, ler e ouvir), embora 

que rasamente devido às inúmeras limitações com as quais qualquer 

professor de escola pública brasileira precisa conviver, da falta de 

infraestrutura da instituição ao desinteresse do aluno. (Prof.ª Anna-B). 

 

 A referência às quatro habilidades não é exclusividade dos participantes desta 

pesquisa. A esse respeito, Widdowson57 (2005, p. 13) afirma que o ensino comunicativo de 

línguas é comumente definido com base nas quatro habilidades linguísticas: ler, escrever, 

falar e compreender o que se fala. Ele acrescenta que dominar uma língua estrangeira envolve 

                                                           
57 Henry G. Widdowson, pesquisador inglês da área da Linguística Aplicada, sistematizou as bases teóricas do 

movimento comunicativo de línguas. Ele chamou a atenção para a diferença entre ensinar a forma gramatical 

(usage) e o uso comunicativo (use).  
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mais do que “compreender, falar, ler e escrever orações”, torna-se necessário também 

“conhecer como as orações são utilizadas para conseguir um efeito comunicativo”, pois o 

conhecimento linguístico por si só não garante uma comunicação efetiva. Pelos depoimentos 

dos professores, percebe-se um entendimento de que a finalidade da aprendizagem de uma 

língua adicional é a comunicação: 

 

Eu diria que o que eu ensino está muito ancorado na minha crença pessoal 

de que a língua está a serviço da comunicação e nesse sentido não deve 

ser ensinada como algo “morto” ou sem utilidade prática na vida da pessoa. 

(Prof.ª Natalie-B). 

Um código de comunicação diferente do português. Estrutura, pronúncia, 

culturas diferentes etc. Penso também que o ensino de inglês envolve um 

pensamento crítico e envolve o ser cidadão. (Prof.ª Mariah-B). 

  

Na abordagem comunicativa, a língua é entendida como um meio de comunicação 

e a principal preocupação é com a adequação das estruturas linguísticas aos contextos de 

uso imediato da língua. Nesse sentido, essa abordagem não se detém nas relações de 

poder veiculadas nos discursos e seus contextos políticos de produção e uso. Conforme 

explica Jordão: 

 

A ênfase aqui é na funcionalidade do uso de formas da língua, em sua 

efetividade para a comunicação direta entre seus usuários em situações 

concretas e específicas de trocas linguísticas. Os sentidos se constroem 

portanto a partir do entendimento de como o código linguístico funciona em 

células específicas da sociedade, e a aprendizagem está no grau em que o 

código consegue ser utilizado eficientemente para a comunicação entre 

usuários da língua. (JORDÃO, 2015, p. 72).  

 

 A explicação de Jordão está afinada com a afirmativa de Widdowson sobre a 

necessidade de se conhecer o uso da língua para se conseguir um efeito comunicativo. 

Associados a essa concepção de língua, segundo a mesma autora, estão os papéis do 

professor e do aluno. Nesse caso, o professor é aquele que domina o conteúdo e sabe ensinar 

o funcionamento comunicativo da língua e suas adequações ao contexto específico de uso. 

Cabe ao aluno entender esse funcionamento e reproduzir adequadamente as estruturas 

linguísticas, em conformidade com esse contexto. 
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No entanto, a maioria dos professores pesquisados entende que esse ensino só seria 

viável sob condições adequadas, o que envolveria fatores tais como ambiente apropriado, 

número menor de alunos por turma, ampliação da carga horária e também maior variedade de 

materiais didáticos. Portanto, esses professores consideram inviável o desenvolvimento das 

quatro habilidades linguísticas nas suas circunstâncias efetivas de trabalho. Por isso, a maioria 

afirma optar pelo ensino de leitura de textos escritos e de regras gramaticais. Dessa forma, em 

geral, realizam um trabalho sobre a língua e não o uso da língua inglesa em situações autênticas, 

ou seja, a forma gramatical (usage) predomina sobre o uso (use) (WIDDOWSON, 2005). 

 Sem desconsiderar as condições efetivas em que o ensino se realiza, mas buscando ir 

além delas, o Ensino Comunicativo de Línguas tem levantado questões relevantes no tocante 

à formação de professores, elaboração de materiais didáticos e avaliação dos alunos. Por 

exemplo, algumas das questões é se essa abordagem é apropriada para todos os níveis de 

ensino, se é viável tanto para o ensino de inglês como segunda língua ou como língua 

adicional, se é preciso abandonar por completo os currículos baseados na gramática ou apenas 

revisá-los e se essa abordagem deve ser adotada em situações em que os alunos continuam 

sendo avaliados por testes gramaticais (RICHARDS & RODGERS, 1994), como é o caso da 

prática predominante nas escolas em que a maioria dos participantes desta pesquisa leciona. 

Conforme revelaram as entrevistas, a maior parte dos professores afirmou realizar prova 

escrita tradicional.  

Para Almeida Filho (2005), o ensino comunicativo de língua estrangeira requer do 

profissional uma postura coerente com uma série de pressupostos comunicativos. Ele afirma 

que “ser comunicativo é diferente de estar comunicativo temporariamente para realizar uma 

atividade com os alunos” e não é “equivalente a ensinar língua oral” (ALMEIDA FILHO, 2005, 

p. 45). Para esse autor, o ensino comunicativo 

 

[...] é aquele que não toma as formas da língua descritas nas gramáticas como 

o modelo suficiente para organizar as experiências de aprender outra L 

[língua], mas sim aquele que toma unidades de ação feitas com linguagem 

como organizatórias das amostras autênticas de língua-alvo que se vão 

oferecer ao aluno-aprendiz. (ALMEIDA FILHO, 2005, p. 47-48). 

  

Quanto à autenticidade das amostras da língua-alvo, Freeman (2016) argumenta que a 

língua presente no mundo funciona de um modo diferente de como ela é ensinada em sala de 
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aula, pois, nesse último ambiente, ela se torna conteúdo instrucional. Esse pensamento se 

harmoniza com o de Charlot (2008b, p. 149-150), quando esse autor afirma que a escola “requer 

e cultiva uma relação específica com o mundo”. Tal relação ocorre de forma indireta 

mediatizada pelo texto, pois nela o mundo não é vivido, mas representado por objetos de 

linguagem, o que exige “uma forma de distanciamento para com a experiência vivida”.  

Freeman ressalta que o primeiro dilema do ensino de línguas é definir o conteúdo e 

atentar para a questão de como a língua do mundo está relacionada com o conteúdo da sala de 

aula. Nesse sentido, Freeman e Larsen-Freeman (apud FREEMAN, 2016, p. 32) criaram o 

conceito de “subject-languages”, ou seja, o processo de conversão sociodidática, que consiste 

na transformação da língua do mundo na língua enquanto disciplina escolar. Tal processo ocorre 

por meio do que o próprio Freeman denomina como reificação da língua, ou seja, quando ela é 

ensinada por meio das regras, partes do discurso, e até mesmo das habilidades linguísticas, 

dentre outros aspectos, que lhe dão certa estabilidade e objetividade. No entanto, aprender 

línguas pode ser aprender sobre a língua e ao mesmo fazer coisas no mundo. 

Charlot faz referência ao ensino de língua estrangeira, como exemplificação da 

especificidade do que se ensina na escola:  

 

Ensinam-se também, na escola, línguas estrangeiras. Nesse caso, existem três 

opções. Na primeira, o ensino visa a refletir sobre o que é uma língua, a 

produzir um distanciamento para com ela, isto é, uma objetivação de segundo 

grau e, portanto, prioriza o domínio da Gramática. Na segunda opção, 

prioriza-se o encontro com outra cultura, através da língua. Nesses dois casos, 

não há dificuldade para escolarizar esse ensino. Mas quando se quer que o 

aluno fale e escreva a língua ensinada, é outro assunto e, na maioria das vezes, 

o resultado é catastrófico. Para aprender uma língua, não há de distanciar-se; 

é preciso, ao contrário, mergulhar nela e só em uma segunda etapa, quando o 

aluno começa a falá-la, passa a ser pertinente desenvolver processos de 

distanciamento. (CHARLOT, 2008b, p. 152). 

 

 Esse autor expõe duas alternativas para o ensino de línguas estrangeiras enquanto objeto 

de ensino escolarizado: 

 

Se "escolarização" remete à lógica específica da escola, não se pode exigir que 

o aluno fale mesmo a língua. Se "escolarização" quer dizer que a escola ensina 

o que deveria ser aprendido em outro lugar e de outra forma (no país onde essa 
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língua é falada), mas não pode sê-lo, a escola deve esquecer a sua lógica 

específica e tentar reproduzir, o quanto puder, as condições de aprendizagem 

de uma língua. (CHARLOT, 2008b, p. 152). 

  

O caso do ensino comunicativo parece fugir um pouco da lógica específica da escola 

por buscar reproduzir “amostras autênticas” do que há no mundo externo à escola. Trata-se de 

um ensino que prioriza uma lógica das práticas, deixando em segundo plano a “lógica dos 

discursos constituídos” (CHARLOT, 2000). 

 

5.1.8  A cultura 

 

A cultura enquanto componente do ensino de inglês não apareceu muito nos 

depoimentos dos professores no âmbito dos Balanços do Ensino de Inglês. Nos documentos 

oficiais, ela é concebida como indissociável do ensino de “língua estrangeira”. Os PCN, por 

exemplo, afirmam que esse tema deve receber “um tratamento especial devido ao fato de o 

ensino de Língua Estrangeira se prestar, sobremodo, ao enfoque dessa questão” (BRASIL, 

1998, p. 48). A cultura figura entre os temas transversais sob a denominação de “Pluralidade 

Cultural”. Já a Base Nacional Curricular Comum (2017) ressalta a necessidade de que sejam 

revistas as relações entre língua, cultura e território. 

Optei por considerar esse tema à parte dos Temas Transversais pelo fato de que o ensino 

da cultura é um dos modos através dos quais é possível “objetivar” o conteúdo da língua inglesa 

(CHARLOT, 2008b). O outro modo seria a reflexão sobre a língua, quando se prioriza a 

gramática. Esses dois modos, então, colocariam a língua em um patamar de saber escolarizado, 

aquele que segue a lógica dos discursos, e que é construído através da própria linguagem. 

Nos Balanços, o ensino de cultura é expresso como ocorrendo através da articulação dos 

conhecimentos linguísticos e culturais, do estabelecimento de comparações entre a cultura dos 

países de língua inglesa e a cultura brasileira, ou objetivando a transmissão do diferente que há 

na cultura do outro: 

 

Introduzo também a cultura da língua inglesa em outros países, 

estabelecendo um paralelo entre a realidade no Brasil e a de outros países. 

(Prof.ª Anna-B). 
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Ensino aspectos dos conhecimentos linguísticos da língua inglesa 

juntamente com os culturais que são vistos através da própria língua. 

(Prof.ª Milly-B). 

 

Além de ensinar a língua como algo vivo e dinâmico, eu a vejo e apresento 

como um “canal” por onde, além de propiciarmos conhecimentos 

linguísticos, “transmitimos” a cultura e o estilo de vida de outros povos. 

(Prof.ª Natalie-B, grifos da professora). 

 

Para Lameiras (2006, p. 29), a definição de cultura é bastante “ampla, ambígua e 

subjetiva”, portanto, a autora parte da concepção de que “a cultura de um indivíduo seria a soma 

de suas experiências, as quais incluem tanto as práticas mais simples da sociedade a que 

pertence, quanto toda criação artística, literária, filosófica”. Através das entrevistas, foi possível 

observar a concepção de alguns dos professores sobre a cultura: 

 

Quando eu penso em cultura eu falo primeiramente da cultura de cada um, 

da identidade, porque todos nós temos cultura [...]. Então, você tem a cultura 

da sua casa ali, que tem um conjunto de hábitos, a maneira que você foi 

criado [...]. Então todos nós temos cultura, não existe esse ser sem cultura, 

começa daí para que cada um encontre sua identidade, se encontre no 

mundo! (Prof.ª Anna-E). 

  

[...] Quando a gente aprende uma nova língua a gente muda um pouco a 

personalidade, a gente aprende a se comportar de outra maneira, a pensar 

de outra maneira, ver sua própria língua de outra maneira, ver a cultura de 

outra maneira. Então, eu procuro passar isso para eles no presente. (Prof.ª 

Susan-E). 

 

 Nesse sentido, as concepções de cultura dessas professoras harmonizam-se com a 

definição de Lameiras (2006), inclusive, quando a autora afirma que a articulação entre língua 

e cultura no ensino possibilita ao aprendiz uma abertura para o mundo do outro e a afirmação 

de sua própria identidade cultural. Nessa lógica, esses professores revelaram: 

 

[...] Falo pra eles do que tem fora do [seu] mundo, até pra eles pensarem fora 

da caixinha, principalmente quando você ensina em escola pública do interior, 

você vê que, muitas vezes, a mente é mais fechadinha ainda, porque ele só vê 

aquele tipo de música, aquele tipo de conteúdo na televisão [...]. Ficam todos 

muito limitados! Então, é o papel do professor trazer isso pra estimular, pra 
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ele sentir vontade de conhecer e sair daquele mundo tão limitado pela própria 

estrutura do governo, financeira e familiar. (Prof.ª Anna–E). 

  

O professor James ensina a cultura por meio dos temas transversais trazidos pelo 

livro didático: 

[...] Porque eu foco em quatro pilares: trabalho, ciência, cultura e [...] e outro 

tema lá [tecnologia], aí eu olho no livro quais são aqueles que têm aquela 

vertente voltada para o trabalho, aquela voltada para tecnologia, ciência e 

cultura. [...] Por exemplo, quando chega de agosto a outubro, o tema é ciência, 

aí, eu falo sobre doenças sexualmente transmissíveis, em inglês, vou 

explicando em inglês tudo e eles têm que entender porque tem a imagem e ele 

vai ter que entender. (Prof. James-E). 

 

Além disso, na perspectiva da cultura como produção artística, esse professor também 

desenvolve projetos envolvendo música ou temas atuais com gravação e edição de videoclipes. 

Isso permite a atuação dos seus alunos como protagonistas do processo, uma vez que eles 

mesmos realizam as escolhas dos temas ou das músicas, gravam, editam, produzem e postam 

os vídeos em redes sociais, sob a orientação do professor. Alguns dos vídeos exploram temas 

da atualidade em conexão com as músicas em língua inglesa.  

Outras professoras também utilizam os temas culturais presentes nas unidades dos 

livros, bem como realizam projetos na forma de show de talentos e comemoração de festas 

típicas dos países de língua inglesa: 

 

Por exemplo, essa semana foi Halloween, eu não fiz festa, não tive nem 

condições de fazer festa, mas eu fiz toda, assim, uma explicação e umas 

atividades lúdicas pra desmistificar a coisa do Dia das Bruxas, uma coisa do 

satanismo, sei lá! Por quê? Porque quando você aprende uma outra língua, 

você aprende sobre a cultura dos países onde se fala aquela língua e aí eu quis 

mostrar para eles porque é tão importante o Halloween para os estrangeiros, e 

aí fazendo ponte com seriados, ponte com filme, com desenho animado e aí 

foi muito bom! (Prof.ª Susan-E). 

[...] Desenvolvo um projeto há quatro anos intitulado "Talent Show", no qual 

cada turma explora uma canção a depender do tema daquele ano e apresentam 

no ginásio, onde acontece uma competição. No que concerne à língua, juntos 

trabalhamos a pronúncia, a interpretação, o sotaque e a tradução da música 

e/ou a biografia do cantor da música em questão. No entanto, também 

envolvemos arte através de desenho, pintura, dança, teatro, entre 

outros.  (Prof.ª Anna-B). 
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Bom, é assim… o projeto na verdade é a idealização, é a finalização de todo 

o trabalho que meus alunos fazem [...], aí primeiro eu sugiro a eles um roteiro 

que eu mesmo produzo e desse roteiro eles começam a produzir os clipes [...]. 

Com esse roteiro eu coloco a importância da prática do ensino de inglês com 

música com a tradução, que os clipes que eles fazem são totalmente de 

acordo com as traduções das músicas [...]. (Prof.ª Mariah-E). 

 

Portanto, no que tange ao ensino de cultura, predominam os temas presentes nos livros 

didáticos, com o enfoque dado pelos professores aos aspectos das culturas dos países 

anglófonos. Os professores tendem a apresentar tais aspectos aos alunos a fim de que esses 

possam conhecer e aprender a respeitar aquilo que é diferente da sua própria cultura.  

Quanto aos projetos culturais, eles são menos citados pelos professores em geral. 

Mesmo quando esses projetos são realizados de uma forma mais ativa, partindo-se de produções 

dos próprios alunos, tende-se a tomar como referência os padrões da cultura estrangeira, como, 

por exemplo, através da imitação de artistas e cantores internacionais. Tive a oportunidade de 

assistir em um canal do YouTube a alguns vídeos bastante criativos produzidos por alunos, cuja 

preocupação não estava em problematizar culturas. O mesmo se deu em uma gincana que pude 

observar em uma das escolas visitadas. 

Porém, os projetos funcionam também como “práticas de incitação e motivação” dos 

alunos para o engajamento nas atividades e aprendizagem da língua (CHERVEL, 1990). No 

entanto, as respostas dos professores não permitiram verificar se há algum tipo de 

problematização em relação à cultura “estrangeira” e o questionamento a respeito dos lugares 

que os sujeitos ocupam no mundo. Visto que a pesquisa não intencionava induzir algum tipo 

de resposta, não insisti nesse ponto, a fim de que os professores pudessem se expressar 

livremente a respeito do que lhes fosse mais importante, pois o objetivo era o de compreender 

o que era o inglês e não como ele deveria ser ensinado.  

 

5.1.9 O conteúdo do livro didático  

 

Os Balanços do Ensino de Inglês trouxeram à tona também o papel do livro didático 

nesse ensino. Os professores Larry e George afirmaram que o livro delineia os conteúdos de 

suas aulas: 
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Eu geralmente sigo o que está no programa do livro didático. 

Constantemente me pego refletindo que eu utilizo diversos temas sociais como 

“pretexto” para se trabalhar a língua inglesa. Como eu disse, o livro didático 

é meu guia; logo, esses temas já vêm como proposta de discussão e ensino 

nele. [...] Eu me resumo a quadro e livro para trabalhar língua inglesa em sala 

de aula, às vezes, eu passo um filme para sair da rotina. (Prof. Larry-B). 

 

Considerando o exposto, nosso trabalho volta-se majoritariamente ao 

desenvolvimento da habilidade de leitura e estudos gramaticais apoiados 

no livro didático distribuído pelo PNLD-MEC. Ano após ano, percebemos 

que todo planejamento que fazemos e flexibilizamos periodicamente vai por 

água abaixo. (Prof. George-B). 

 

 Na entrevista, o professor George confirmou o papel desempenhado pelo livro no ensino 

que ele realiza:  

 

O meu guia realmente é o livro, e como eles já vêm relacionados com essa 

legislação toda, já é uma ajuda, um avanço. E eu realmente procuro seguir o 

livro, até pra não ficar perdido, pra saber o que fazer. Há pessoas que chegam 

na sala: “O que é que eu vou fazer hoje?”. Eu não! Eu procuro seguir o livro, 

muitas vezes eu não gostei da explicação que ele colocou, eu já passo a minha 

no quadro, me oriento e depois volto pro livro [...] ajuda bastante, antigamente 

a gente ficava perdidinho, né? (Prof. George-E). 

 

Conforme ressaltado por Dias (2009), o livro didático é um recurso muito importante 

no trabalho dos professores de inglês, especialmente, em seu contexto de restrições de materiais 

para o ensino. Muitas vezes, o livro é o único recurso disponível. A autora afirma que ele é 

essencial para o estabelecimento das interlocuções entre professor/aluno e, conforme o 

professor supracitado declarou, o livro condensa os temas discutidos em suas aulas, evitando a 

utilização de fotocópias em folhas avulsas que, muitas vezes, acabam se perdendo. 

Jordão, Martinez e Halu (2014), a partir de pesquisa realizada com professoras de inglês 

do Paraná, à qual me reportei anteriormente, afirmam que o livro didático pode até mesmo 

modificar a atitude dos alunos para com a disciplina. Para eles, ter um livro didático na aula de 

inglês confere à disciplina um status mais próximo ao que possuem as demais, pois, dessa 

forma, podem ter um contato físico com o material, podem lê-lo em casa, fazer os exercícios 

no próprio livro. 
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Valendo-me de Chervel (1990, p. 207), acrescento que o livro se torna um dos elementos 

constitutivos dessa disciplina escolar. Para esse autor, uma disciplina é composta por quatro 

elementos: “um ensino de exposição, os exercícios, as práticas de incitação e de motivação e 

um aparelho docimológico”. No contexto pesquisado, o livro didático assume o papel essencial 

nesse “ensino de exposição” e colabora também com a parte dos “exercícios”, uma vez que as 

atividades já propostas nos livros diminuem a necessidade de copiar da lousa, poupando o 

tempo já escasso das aulas. Isso é relevante, principalmente no caso de línguas adicionais, em 

que, geralmente, os alunos copiam mais devagar do que em outras matérias, devido ao 

estranhamento da grafia de uma língua diferente da sua.  

Através das entrevistas foi possível perceber o papel do livro didático no exercício 

profissional dos demais professores, algo que não tinha aparecido muito no âmbito dos 

Balanços. A maioria, de maneira semelhante aos professores supracitados, utiliza-o como um 

guia na sequência e/ou escolha dos conteúdos ensinados:  

 

Eu uso no meu planejamento, eu uso essa progressão do livro, é tanto que 

quando mudaram os livros eu também mudei as ordens de algumas coisas... 

eu mudei as ordens de algumas coisas, então, eu uso. É um meio de a gente se 

basear para poder ter uma noção do que vai se colocar na sala. E tem um 

porquê, né? Nessas progressões, aí, eu acabo usando, mas não quer dizer que 

eu não coloque outra coisa na unidade, por exemplo, eu ainda posso 

acrescentar, então, eu não fico presa naquilo. (Prof.ª Milly-E). 

 

[...] Eu dou a primeira semana de aula... segunda semana, eu dou uma olhada 

na turma como ela é, então, em cima da turma eu seleciono quais são as 

unidades [do livro] que aquela... que eu acho que se encaixa com aquela 

turma. Então, se a turma tem um perfil ehh... jovial, que gosta mais de esporte, 

eu procuro temas assim... unidades que tenham base nisso, nesses tópicos, 

então, tento selecionar. (Prof.ª Rebecca- E). 

 

Uso muito. Vou falar a você, a visão que eu tenho do PNLD é de uma coisa 

assim fabulosa, acho que é algo que a gente deveria lutar muito pra defender 

com unhas e dentes [...] (Prof.ª Melanie-E). 

 

Nota-se, nos relatos, a importância que o livro desempenha no ensino realizado pelos 

professores, pois, mesmo aqueles que não o seguem completamente, utilizam-no como uma 

espécie de guia para ordenar a sequência dos assuntos e para selecionar os conteúdos. Até no 

processo de exclusão de alguns conteúdos, o livro serve como parâmetro: 
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[...] Eu começo seguindo a ordem do livro, até porque se houvesse uma 

necessidade de eu sair de alguma coisa, era só ir na sequência [...] é tanto 

que os polígrafos [apostilas], eu trabalho dentro dessa ordem do livro para os 

alunos irem costurando [...] porque eu acho que aquela organização já vem 

estudada, a organização já vai facilitando porque uma coisa vai puxando outra. 

(Prof.ª Enya-E). 

 

 Mas há também alguns professores, em menor número nesta pesquisa, que consideram 

o livro didático apenas como um recurso adicional:  

 

[...] A gente tem, tem outras coisas que a gente pode fazer sem o livro, 

né? Você pode desenvolver uma série de outras coisas e tentar melhorar as 

habilidades deles sem o livro, mas eu acho que ele pode dar um norte à sua 

prática, mas, é, como diz, ele não pode ser, não pode ser uma... uma 

muleta, ele não pode ser a muleta... não pode ser a única ferramenta. 

(Prof. Gilbert-E). 

 

Não, eu não uso livro como guia, nunca usei, eu não uso também referencial, 

coisa que tem no site da SEED, eu não uso nada. [...] Eu também não sigo 

nenhum dos dois ao pé da letra, não sigo nem a ordem. Eu vou seguindo o que 

eu julgo, eu julgo o que é mais conveniente pra eles aprenderem, às vezes, eu 

vou passando as lições pra eles assim, aí fico vendo assim as informações 

pessoais, coisas mais interessantes pra o pessoal aprender no sexto ano, saber 

perguntar a idade, saber perguntar o endereço, saber perguntar o telefone e tal 

[...]. (Prof. Marvin-E). 

  

 Os livros são elogiados por alguns professores, pois trazem textos atuais, ilustrações, 

dentre outras vantagens, mas também recebem algumas críticas negativas, principalmente no 

tocante ao seu nível de complexidade:  

[...] Apesar de ter os livros didáticos, né? Que chegaram a partir de 2011, os 

livros didáticos vieram dar uma renovada, ajudada na escolha dos conteúdos, 

na escolha do que fazer em sala de aula, porém os livros também não estão 

ajudando de certa forma, eu acho que o livro está... os últimos livros que eu 

tenho pego, eu acho que eles estão avançados demais para o conhecimento 

do meu aluno. (Prof.ª Jessy- E). 

 

[...] Os livros até são bons, mas eles... muitas vezes, está tudo escrito em 

inglês, as explicações em inglês, eu já não acho legal, porque... porque os 

alunos não têm a base ainda, e…mas, assim, tirando isso, eu acho até esses 

livros... até aprofundados pra eles, por isso que várias vezes, algumas vezes 

eu não uso o livro da escola... prefiro usar o meu material porque eu acho que 

ali tem livros que priorizam muito... tem que estar escutando muito o CD. 
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Então, é que não tem condição, a escola não dá condição. Tempo e condição. 

(Prof. Daniel-E). 

 

[...] o livro didático é um livro muito bom, mas não está de acordo com o 

nível de proficiência deles para a realidade. (Prof. Larry-E). 

 

Eu uso apenas os textos! Infelizmente eu nunca encontrei um livro que fosse 

compatível com a minha realidade, que fosse fácil, que a gramática já estivesse 

ali [...]. É tudo em inglês!!! É complicado! Pra mim o livro todo em inglês 

deixa o aluno muito dependente de mim [...]. (Prof.ª Anne-E). 

 

Eu uso... eu uso bastante o livro. Uso quase todas as unidades. Só que pra 

usar o livro, eu tenho que ir respondendo com eles. Porque logo que o 

governo começou a mandar livro, às vezes, eu deixava alguma atividade do 

livro pra eles fazerem em casa. Tempo perdido! [...] Não conseguiam não. 

(Prof.ª Marilyn-E). 

 

O livro é muito irrealista. Na verdade, ele é surreal. [...] É porque o pessoal 

que escreve livro de inglês não entende de escola pública e que o aluno 

não sabe inglês. Então, o que é que eles fazem? Eles não entendem, eu acho 

que quem está... quem faz livro de inglês não está em sala de aula, muito 

menos em escola pública. Já esteve em sala de aula em algum momento, mas 

virou escritor. “Então, vou escrever livros de inglês, livro didático!”. Então, 

não tem, ele não sabe, tá? Eu fico muito chateado, eu fico pensando: Será que 

eu devia escrever um livro de inglês? Mas sei lá. (Prof. Fred-E). 

 

Os livros inclusive são péssimos [ênfase], eu não acho um livro bom pra 

o aluno que está começando, porque o aluno de escola pública ele nunca 

viu o inglês, ele está chegando no sexto ano ... principalmente os da zona 

rural, porque do primeiro ao quinto ano eles não veem inglês [...] Aí, quando 

chega no sexto, ele tem que ser alfabetizado em inglês [...] tem que começar 

pelas pequenas coisas e o livro traz umas coisas como se o aluno já soubesse! 

(Prof.ª Priscilla-E). 

 

 Os professores afirmam que os livros estão além do nível de conhecimento dos alunos. 

A esse respeito, cabe um questionamento quanto às representações desses professores acerca 

da capacidade cognitiva dos discentes, uma vez que, conforme ressalta Freeman (2016), não há 

uma hierarquia nos conteúdos de línguas ou uma sequência fixa, pois a linguagem é fluída e 

não um saber de “horizonte”. A professora Priscilla, por exemplo, aponta que o fato de os alunos 

não terem estudado inglês na escola antes do 6º ano dificulta-lhes o uso autônomo do livro, por 

falta de uma base ou de conhecimento prévio do idioma. A professora Milly também relatou 

algo semelhante: 
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É porque os meninos começam a ver inglês a partir do sexto ano, então, eles 

não têm muita noção, mesmo que saibam poucas coisas de inglês, do que é a 

língua. Então, a gente tem que começar do zero a partir do sexto ano, então, 

já dificulta um pouco a nossa vida, né? A gente começa ali aos poucos 

introduzindo a língua inglesa para eles, é uma coisa nova. (Prof.ª Milly-E). 

 

Quanto ao argumento do professor Fred de que os autores de livros didáticos de inglês 

desconhecem a realidade da escola pública, torna-se necessário ressaltar que muitos desses 

autores têm uma larga experiência como professores dessa rede de ensino e que professores da 

escola pública participam do processo de seleção de materiais do PNLD. 

Outro problema apontado pelos demais professores é que, pelo fato de os enunciados 

dos livros estarem escritos na língua-alvo, os alunos não conseguem realizar seus exercícios 

sozinhos, requerendo muito da atenção e do tempo do professor em sala de aula, e da ajuda de 

terceiros, quando são passados deveres de casa no livro, conforme relatou a professora Susan: 

 

O livro é um recurso, eu, particularmente, uso muito, mas não sou escrava dele 

não. [...] Tudo está em inglês no livro, tudo. Então, você não dá liberdade de 

o aluno estudar sozinho porque como é que ele vai fazer em casa o dever? Eu 

passo homework por passar, ou aquela atividade que não tem pra onde correr, 

que ele sabe que ele tem que fazer, tipo: tem a figura, escreva o nome [...]. 

Agora, assim, uma questão de interpretação de texto... E outra [coisa]: são 

textos enormes e de níveis elevados e assuntos que não obrigatoriamente 

fazem parte da realidade deles. (Prof.ª Susan-E). 

 

 Conforme os relatos da maioria dos professores, os livros apresentam mais vantagens 

do que pontos negativos. Esses professores, de uma maneira ou de outra, acabam recorrendo ao 

livro – até mesmo aos mais antigos, pois quando o livro atual do PNLD não os agrada, eles 

utilizam suas próprias apostilas, nas quais costumam incluir material retirado de livros 

anteriores ou daqueles através dos quais eles próprios estudaram o inglês, conforme relatam as 

professoras Enya e Ruth: 

 

[...] Umas apostilas de mais fácil compreensão e que, de uma certa forma, 

foi o que me ajudou a aprender sozinha. Então, se eu aprendi sozinha, eu 

ensinando ficaria mais fácil, não é verdade? Então, eu acho que desses livros 

eu não me separo, outros livros vão vir, mas esses ficam lá porque eu acho 

fácil para explicar um conteúdo [...]. (Prof.ª Enya-E).  
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[...] Eu produzo também alguns materiais meus, já levo pronto [...] faço 

apostilas, já levo as folhas, os exercícios prontos, que eu pesquiso [...] eu 

saio pesquisando, o Google até me ajuda nesse sentido, às vezes, e alguns 

livros que eu já tenho [...]. (Prof.ª Ruth-E). 

 

 Ainda em relação ao livro, alguns professores relataram que, em algumas escolas, 

persistem problemas quanto à distribuição e disponibilização de forma equitativa e pontual 

desse recurso didático: 

 

Não! Não chega pra todos, às vezes, quando chega já é meados do ano [...] 

isso tudo a gente sente e sofre [...]. (Prof.ª Ruth-E). 

 

Esse ano, eles tiveram um pouco de dificuldade, porque vieram poucos 

livros, e aí alguns têm e outros não [...]. Fica essa maratona, como trabalhar 

com livro [...]? Então, nem toda aula eu vou trabalhar com livro por essa 

carência, mas a gente utiliza os livros. (Prof. George-E). 

 

[...] À noite, como eu não tenho material didático pronto, eu não tenho 

livro, eu sigo exatamente aquilo [o guia de assuntos disponibilizados pela 

secretaria], então, para distribuir meu conteúdo. Aí, eu vou atrás dos materiais, 

mas seguindo aquela ordem dos conteúdos [...]. (Prof.ª Susan-E). 

  

Conforme ressalta Nicholls (2001), com a falta do livro, o professor tem que fazer 

malabarismos para conseguir lecionar suas aulas, o que requer mais tempo para a preparação 

de materiais alternativos. 

De uma forma geral, o sentimento em relação ao livro é o expresso pela professora Ruth: 

“Os livros são geralmente bons, eles vêm com ilustração, eles vêm com a escrita e aí você vai 

se adequando ao livro [...] não adianta, pior é sem o livro [...] o livro a gente usa na sala, passa 

pra casa também, orienta primeiro como é o procedimento” (Prof.ª Ruth-E). 

Em suma, em relação ao uso do livro didático enquanto ferramenta de “ensino de 

exposição” (CHERVEL, 1990), os resultados desta pesquisa estão afinados com a afirmação de 

Ramos (2009) sobre ele ser visto pelos professores mais como uma ferramenta auxiliar do que 

como um vilão. Além disso, é esse recurso que tem majoritariamente determinado os conteúdos 
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a serem ensinados e, em casos em que falta uma formação contínua, ele tem moldado as práticas 

dos professores. 

 

5.1.10 Algo parecido com o inglês 

 

Houve apenas uma resposta sobre ensinar “algo que pode ser parecido com o inglês”. 

No entanto, foi uma declaração significativa, uma vez que não foi destacado apenas o ensino 

de um inglês elementar que visasse a prover uma base para posterior aprofundamento no 

conhecimento da língua, conforme apresentado pelo item de número 3. Nos Balanços, o 

professor declarou: 

 

Eu diria que eu ensino algo que pode ser parecido com inglês, mas que é, no 

máximo, uma forma de ler e entender algumas palavras da língua inglesa. 

Sempre que um novo ano letivo se inicia me proponho a fazer os alunos 

entenderem e assimilarem a língua inglesa, e ainda que o foco da matéria na 

educação pública não seja a conversação, também procuro ensinar 

rudimentos da fala em inglês. (Prof. Fred-B). 

 

Em sua entrevista, esse professor aprofundou a questão. Para além de um ensino básico 

do inglês, ele acrescentou algo relacionado à autenticidade da língua ensinada no âmbito da sala 

de aula:  

 

Primeiro que o inglês não é o que se ensina na escola, de jeito nenhum. Tanto 

é que quando um aluno aprende, nem em curso, nem em curso não é o inglês 

verdadeiro! Se você for nos Estados Unidos com aquele inglês de cinco 

aninhos de cursinho em inglês, sem ter nunca ter tido contato, você se enrola 

todo lá. (Prof. Fred-E). 

 

 Esse professor busca fazer com que seus alunos assimilem “a língua inglesa”, que, para 

ele, deve incluir um pouco da “fala”, não apenas a compreensão de textos. Mesmo assim, ele 

acredita que o inglês que se ensina não é o “verdadeiro”, nem o que é ensinado na escola regular, 

nem o dos cursos de idiomas, pois ele não o considera autêntico. 
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No aspecto da autenticidade, Freeman (2016, p. 33) destaca que é importante para o 

professor saber distinguir entre a língua enquanto disciplina escolar (subject-language) e a 

língua que se utiliza no mundo (language in the world). Esse autor explica que, enquanto 

conteúdo ensinável, a língua funciona de uma forma diferente de como ela é na sala de aula. 

Na aula, o professor a apresenta aos alunos através de seus atributos reificáveis, que são 

discursos construídos sobre a língua, como as funções gramaticais, por exemplo. Por isso, para 

esse autor, as escolas e as salas de aulas apresentam “culturas técnicas” que atribuem certas 

qualidades às línguas e que consistem em “congelar” o conteúdo através de materiais, 

metodologias e interações padronizadas. Portanto, é natural que ocorram certas tensões tanto 

por parte dos estudantes como dos professores quanto à autenticidade da língua enquanto objeto 

de ensino e isso pode ter efeitos sobre os sentidos atribuídos ao ensino/aprendizagem de inglês. 

 

5.1.11 Respostas vagas e/ou não relacionadas aos conteúdos 

 

Ao responderem o Balanço do Ensino de Inglês, alguns professores forneceram 

respostas vagas ou que não estavam diretamente relacionadas com o teor da sua proposição, a 

saber: “Parando para refletir um pouco sobre se o que eu ensino eu chamaria mesmo de inglês, 

eu diria que eu ensino...”. Por exemplo, uma professora respondeu que ensinava “uma 

disciplina”, mas não explicou o que, para ela, era essa disciplina, pois em seguida passou a falar 

das condições adversas de trabalho: 

 

[Eu diria que eu ensino] uma disciplina... Não tenho tempo hábil disponível, 

a carga horária é insuficiente, muito corrida. A falta de material didático, salas 

superlotadas, o ambiente quente etc., sem condições de fazer círculos com os 

alunos, música quando se trabalha em sala de aula fica difícil os alunos 

poderem ouvir, devido à quantidade [de alunos]. Tudo contribui para a falta 

de interesse dos alunos e o professor fica desestimulado. Necessitamos de 

mais tempo em sala de aula. (Prof.ª Sílvia-B). 

 

 Outra professora afirmou que ensinava aos alunos o amor pela língua inglesa, também 

sem mencionar tipos de conteúdos específicos da disciplina. No entanto, houve uma professora 

que, apesar de não responder especificamente o que ela ensinava do inglês, trouxe uma reflexão 

bastante relevante: 
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Eu diria que eu ensino o inglês, apesar dos inúmeros desafios enfrentados e 

dos constantes questionamentos feitos ao longo de treze anos como professora 

da rede pública. [...] Considero como principal desafio os questionamentos 

recorrentes sobre a validade e a finalidade do ensino de inglês nas escolas 

públicas. Embora a necessidade de aprender um outro idioma seja um conceito 

amplamente aceito e difundido, é comum até mesmo entre educadores, a ideia 

de que o ensino de inglês é algo inatingível e supérfluo. Faz parte do meu 

cotidiano ouvir de professores e alunos: “Mal aprendem português, quanto 

mais inglês”, ou seja, a má qualidade do ensino público é apontada como 

justificativa para se negligenciar o ensino de inglês. Sendo assim, o que está 

por trás dessa atitude contraditória que ao mesmo tempo em que quer e vê a 

necessidade de aprender inglês questiona e descarta sua finalidade? A resposta 

para essa questão tem sido um desafio para mim ao longo desses anos como 

professora de inglês, pois envolve questões de ordem social, econômica, 

cultural e educacional. (Prof.ª Vanessa-B). 

  

Essa professora aponta o que ela entende como uma incoerência entre os discursos e a 

atitude para com a língua inglesa enquanto disciplina escolar, existente até mesmo entre seus 

pares. A incoerência começa pelas políticas de ensino – que reconhecem e reiteram a 

importância da língua, mas não oferecem os meios adequados para seu ensino nas escolas 

públicas. Os próprios PCN admitem que as condições das escolas públicas são insatisfatórias 

para o ensino de línguas estrangeiras (BRASIL, 1998). Nesse sentido, cabe ressaltar o 

pensamento de Chervel (1990, p. 191), quando afirma que há finalidades de objetivos – aquelas 

presentes nos documentos oficiais –, e finalidades reais – as que se efetivam na prática docente. 

Tais finalidades quase nunca coincidem, pois as primeiras “buscam corrigir um estado de 

coisas, modificar ou suprimir certas práticas” e não sancionar uma realidade.  

As incoerências também se estendem a algumas equipes diretivas das escolas. Exemplo 

disso é quando são reservados à disciplina os horários mais difíceis, como os últimos, quando 

os alunos já estão cansados e ansiosos para irem embora. Nesses momentos, o inglês pode ser 

ainda mais chato para eles. Outro exemplo é quando as reprovações de alunos nessa disciplina 

são desencorajadas por se tratar de uma língua estrangeira, não que se esteja aqui defendendo 

as reprovações, mas questionando se essa atitude não seria um reflexo da falta de seriedade com 

que pode estar sendo vista essa disciplina. Portanto, o “estatuto de importância” da disciplina 

pode oscilar até mesmo entre os educadores. Um outro professor chegou a argumentar, na sua 

resposta aos Balanços, que o inglês não deveria ser obrigatório: 
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Penso que o ensino de inglês não deveria ser estendido obrigatoriamente a 

todos os alunos da escola, especialmente no ensino médio, pois existem 

muitos alunos que têm mais interesse para o estudo do espanhol e não inglês. 

Assim, por causa das notas necessárias para serem aprovados, os estudantes 

são forçados a assistirem às aulas completamente desmotivados, o que 

prejudica consideravelmente o aprendizado. (Prof. William-B). 

 

A declaração do professor pode surpreender pelo fato de partir de um profissional que 

ensina essa matéria e por ser uma língua de comunicação internacional. Mas, procede de alguém 

que, ao longo dos seus cerca de trinta anos de experiência, constata que a obrigatoriedade de 

uma disciplina por si só não garante que os alunos venham a tomar gosto por ela ou “engajar-

se em uma atividade intelectual” para aprendê-la (CHARLOT, 2000, p. 54).  

 

5.2 AS CONDIÇÕES EFETIVAS DE ENSINO 

 

Ao discorrerem sobre o inglês que ensinam, nos Balanços, quase todos os professores 

participantes desta pesquisa mencionaram que as condições estruturais da escola e a falta de 

recursos didáticos interferem na natureza dos conteúdos que ensinam. A literatura sobre o 

ensino de línguas adicionais apresenta uma farta exposição de problemas relacionados ao ensino 

de inglês nas escolas públicas, devidos a condições inadequadas. Os exemplos são tão 

numerosos que podem correr o risco de serem naturalizados e de se tornarem apenas lugares-

comuns. Na presente pesquisa, considero como relevantes os relatos nesse viés, pois, mesmo 

que não tratem diretamente da resposta à questão central da pesquisa (o que é o inglês que se 

ensina), eles fornecem indícios da relação dos professores com o ensino dessa disciplina e, por 

conseguinte, sobre os sentidos atribuídos por eles ao ensino que realizam. Além disso, tais 

condições podem interferir na delimitação do que é ensinado.  

Nesse sentido, alguns professores relataram que persistem problemas aparentemente já 

erradicados como, por exemplo, a falta do livro didático. Desde o ano de 2011, a disciplina 

língua inglesa foi incluída no Plano Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), mas, 

segundo os professores, ainda existem escolas que não dispõem de um quantitativo suficiente 

para todos os alunos, inclusive na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). Uma 

professora de uma escola localizada na zona rural declarou: 
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[...] se pelo menos tivesse material de apoio, recursos oferecidos baseados em 

conteúdos. Se a escola tivesse apoio, um livro didático, por exemplo. Se todos 

tivessem acesso para acompanhar suas aulas, seria de melhor proveito. Eu 

acho que a educação ainda tem muito que melhorar, que é preciso mais 

material didático, para melhor atrair o aluno. (Prof.ª Tatianna-B). 

 

 A carga horária da disciplina e o número elevado de alunos por turma são alguns dos 

problemas mais citados pelos professores: 

 

Eu diria que eu ensino o que está ao meu alcance, tendo em vista a falta de 

recursos, na maioria, ou, pelo menos, grande parte das escolas públicas do 

Brasil. Além disso, a grade curricular não contribui, na qual as aulas de 

inglês são insuficientes, na minha visão. (Prof. Daniel-B). 

 

Inúmeras dificuldades se apresentam nesse sentido. Primeiramente, a curta 

carga horária não possibilita o cumprimento desse objetivo [o de ensinar o 

básico da oralidade em inglês]; em segundo lugar, a falta de interesse dos 

gestores da educação pública na melhoria da infraestrutura dos locais de 

ensino deixa tudo ainda mais complicado. (Prof. Fred-B). 

 

O meu trabalho, infelizmente, não alcança os objetivos que eu gostaria que ele 

alcançasse. Trabalho em 23 turmas de três escolas diferentes com três 

disciplinas distintas (Inglês, Português e Arte), mas que apresentam alguns 

problemas em comum. Em nenhuma delas há laboratório de línguas, o que 

compromete o meu trabalho, pois assim fica difícil desenvolver de modo 

satisfatório as habilidades para o bom uso de uma língua estrangeira, restando 

a mim tentar trabalhar mais com a gramática e o inglês instrumental. Também 

não temos sala de vídeo, aparelhos de som que funcionem, máquinas 

fotocopiadoras que façam apostilas ou reproduzam textos para serem 

aplicados em sala de aula. (Prof. Gilbert-B). 

 

Turmas com muitos alunos [...] pouco tempo de aula por semana: dos 6º ao 

9º ano são apenas duas aulas de 50 minutos por semana. [...] Não há 

infraestrutura adequada com recursos pedagógicos e didáticos para o 

ensino de língua inglesa. Faltam projetores, aparelhos de som, televisão, 

DVDs, computadores. [...] A sala de informática, computadores e rede Wi-fi 

não funcionam e não existem computadores suficientes para todos os alunos. 

(Prof.ª Samantha-B). 

 

Sinto-me triste muitas vezes por não ter mais tempo (apenas duas aulas 

semanais) para ensinar mais a disciplina de inglês em si. Na maioria das 

vezes, com o cumprimento dos rituais de aula (chamada, organização do 

espaço físico da sala, problemas de disciplina que impeçam o bom andamento 

da aula e mereçam ser consertados), acaba sobrando muito pouco tempo para 

desenvolver o plano de aula. A questão do número de alunos por turma 
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também causa uma dificuldade para trabalharmos as habilidades 

comunicativas. A escassez de materiais de sala (e extras) também causa alguns 

problemas. (Prof.ª Susan-B). 

 

 Além desses fatores ocorrem interferências, barulhos que afetam a saúde dos 

professores e a aprendizagem dos alunos, interrupções de aulas por motivos que poderiam ter 

sido evitados, condições elétricas, hidráulicas e de saneamento precárias, mesmo em se tratando 

de escolas localizadas em zona urbana, conforme relatam os professores: 

 

Atualmente leciono numa escola pública do 6° ao 9° ano do Ensino 

Fundamental em que muitos alunos são barulhentos e/ou rebeldes; a estrutura 

física da escola também não ajuda: ao lado de um dos dois corredores onde se 

situam as salas de aula fica a quadra de esportes. Faz um barulho terrível! Sem 

contar o barulho dos alunos no corredor e também dentro da sala de aula. 

Resultado: os alunos não conseguem ouvir bem a explicação do professor e/ou 

perdem a atenção com facilidade. Além disso, nós professores temos as cordas 

vocais prejudicadas pelo fato de termos que falar muito alto, além do stress 

que é normal na profissão. (Prof. Daniel-B). 

 

Há interrupções seja da parte de um funcionário que adentra a sala de aula 

para “dar um recado” - desnecessário e em momento inoportuno, poderia 

muito bem usar os quadros de aviso -, seja pela ambiência precária 

disponibilizada pela rede municipal de ensino. Em pleno século XXI, aulas 

são suspensas por falta de água potável ou, em dias com muita chuva, por 

causa de alagamentos no entorno da escola, nesses dias é quando o telhado 

“revela” mais problemas. [...] Como então desenvolver tal habilidade [a de 

falar o idioma] sem recursos básicos, como, por exemplo, um aparelho de som 

que funcione, e quando disponível, esbarra-se nas instalações elétricas 

precárias? Recursos disponíveis: quadro e giz/pincel. Neste ano faltou até 

papel para aplicação das provas da segunda unidade. (Prof. George-B). 

 

Mas nem tudo é possível na rede pública. Em diversas ocasiões me senti 

desmotivada por uma série de fatores externos que interferem diretamente na 

nossa prática de sala de aula. Várias vezes, eu preparava a aula e o material 

para uma turma e quando chegava à escola o horário havia mudado, sem aviso 

prévio; seja em virtude de falta de professor, água ou merenda. Daí o 

desânimo, às vezes, pois o traço de continuidade essencial para que a 

aprendizagem de fato ocorra se perde. (Prof.ª Natalie-B). 

 

A professora Natalie chama a atenção para a falta de continuidade no transcurso das 

aulas como um fator que prejudica a aprendizagem de inglês. No caso da sua escola, isso é 

provocado pelo cancelamento repentino de aulas devido a problemas estruturais. Essa 
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descontinuidade interfere no status da disciplina junto à comunidade escolar, pois a sensação 

de estar sempre ensinando ou aprendendo a mesma coisa resulta em frustração tanto para os 

alunos quanto para os professores. Muitas vezes, o docente não se sente à vontade para exigir 

dos alunos, com mais rigor, os conteúdos ensinados, pois têm consciência das limitações e 

dificuldades que foram impostas durante a execução do seu trabalho, fazendo com que venham 

a “facilitar” para os alunos na maneira como ele os avalia. Isso contribui para que essa disciplina 

seja vista com menos seriedade.  

Outros problemas mencionados estão relacionados ao próprio espaço onde funciona a 

escola, bem como a falta de pessoal administrativo: 

 

[...] Aqui esbarramos em mais problemas. O pátio é bastante pequeno e as 

salas de aula são muito próximas umas das outras. Por falta de espaço, há 

muito barulho na escola principalmente quando algum professor se ausenta. 

Junte-se a isso a incultura de alguns alunos saírem correndo e gritando pelos 

corredores. Mesmo com toda sistemática da gestão escolar de orientação e 

obediência às normas por parte dos alunos. Mas falta pessoal de apoio para 

desempenhar a função de inspetor e, assim, inibir essa postura negativa de 

alguns estudantes. (Prof. George-B). 

 

 Alguns dos aspectos supramencionados foram confirmados e ampliados nas entrevistas, 

conforme exposto no item 6.6 da próxima seção.  

Em suma, conforme relatado pelos professores, as condições que se apresentam para o 

ensino de inglês na escola pública exercem um papel importante na (de)limitação de suas  

práticas e, consequentemente, do que se apresenta como conteúdos aos alunos. Conforme esses 

professores afirmaram, eles não conseguem ensinar as habilidades orais, por exemplo, por causa 

da carga horária reduzida, número elevado de alunos por turmas, condições físicas da escola 

(barulho externo e interno, calor, falta de água, instalações elétricas precárias) e falta de 

ambiente e material adequados. Esses problemas estruturais não são exclusivos do ensino de 

inglês, mas se destacam nessa disciplina pela especificidade do que ela requer: é uma língua 

geralmente “estranha” para o aprendiz por ser diferente da língua materna. Ela demanda, em 

um período de aula de 50 minutos duas vezes por semana, ouvidos e olhos atentos de um 

número elevado de alunos para o trabalho com a oralidade ou compreensão de textos em uma 

outra língua, por exemplo.  
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Woods (1990), conforme já mencionei, alista oito tipos de estratégias das quais os 

professores podem ou não fazer uso a fim de sobreviver na profissão. Até onde os Balanços 

permitiram ir, nem todas poderiam ser aplicadas ao contexto desta pesquisa. Seria preciso 

criar mais uma, talvez relacionada à resiliência desses professores que trabalham em 

condições estressantes.  

 A partir das análises dos Balanços do Ensino de Inglês, pôde-se inferir que o inglês 

ensinado pelos professores em pauta tem sido majoritariamente o ensino de leitura de textos 

escritos juntamente com os aspectos gramaticais da língua, a partir do suporte do livro didático. 

Por outro lado, observa-se uma tendência para o ensino dos temas transversais através dos 

textos veiculados pelo livro, e tentativas pontuais de um maior afastamento do foco dos aspectos 

linguísticos para a função educativa do idioma, preconizada pelas orientações curriculares. 

 No entanto, visto que não há um saber sem a relação dos sujeitos com esse saber, é 

preciso compreender quais sentidos os professores atribuem ao inglês e ao seu ensino, a fim de 

se obter uma visão mais ampla sobre o que é esse inglês ensinado. Isso será considerado a partir 

da próxima seção, com base na teoria da Relação com o Saber, partindo-se da análise das 

entrevistas realizadas com os professores.  
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6 O INGLÊS E OS SENTIDOS ATRIBUÍDOS AO SEU ENSINO  

 

As questões centrais desta pesquisa consistiram em compreender o que é o inglês que 

se ensina no Ensino Fundamental II de escolas públicas e que sentidos os professores atribuem 

ao ensino dessa disciplina. Algumas respostas à parte inicial dessa questão começaram a 

emergir através do primeiro instrumento de pesquisa utilizado, os Balanços do Ensino de Inglês. 

Tais respostas puderam ser ampliadas por meio das entrevistas com os professores, realizadas 

posteriormente aos Balanços, e elas são predominantemente consideradas nesta seção. Elas 

também permitiram compreender que sentidos esses professores atribuem ao ensino do inglês, 

à luz da teoria da Relação com o Saber (CHARLOT, 2000; 2005), sem perder de vista sua 

articulação com o pensamento de outros autores que fundamentam o referencial teórico desta 

tese, a exemplo de Chervel (1990), Freeman (1996; 2016) e Shulman (1987; 2004). 

Desse modo, as perguntas constantes no roteiro de entrevistas foram formuladas com 

base nesses autores, buscando responder aos questionamentos acerca do que constitui a 

disciplina e os sentidos atribuídos a seu ensino, em sua relação com o mundo, consigo mesmo 

e com os outros. Para elucidar quais eram esses sentidos, buscou-se compreender quais as 

relações que os professores estabelecem com o inglês, enquanto componente curricular, bem 

como o seu papel no mundo atual, além da relação do professor com a escola em si. Por 

exemplo: o que significa para ele ou ela ir à escola pública e ensinar inglês? Foram também 

consideradas as relações do docente com sua profissão, a imagem que tem de si e aquela que 

quer dar a outros enquanto professor, e de que modo ele se constrói nessa profissão, além da 

relação do professor com seus alunos e colegas de profissão. Cabe salientar que as dimensões 

epistêmica, identitária e social da teoria da Relação com o Saber são interligadas e perpassam 

as falas dos professores como em um fractal. Isso quer dizer que, na análise, mesmo se uma das 

dimensões é mais realçada, as outras podem também estar presentes no mesmo relato.  

As entrevistas com os professores buscaram responder às questões de pesquisa 

constantes na primeira coluna do Quadro 12: “O que é o inglês?” e “Quais os sentidos de ensinar  

inglês?”. Com o intuito de não induzir as respostas, foram formuladas perguntas abertas que 

serviram de roteiro para as entrevistas. Tais perguntas estão listadas na segunda coluna do 

mesmo quadro, de acordo com sua correspondência com as questões de pesquisa. As perguntas 

do roteiro permitiram criar unidades de análise, articulando as categorias interpretativas que 
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emergiram dos dados com o referencial teórico, conforme a terceira coluna do referido quadro. 

Para buscar responder à questão sobre o que é o inglês, considerei principalmente o conceito de 

disciplina em Chervel (1990). A questão dos sentidos atribuídos ao ensino de inglês foi 

analisada a partir das relações que os professores estabelecem com o próprio idioma, seu ensino, 

sua profissão e seus alunos. 

O roteiro de entrevista contou com 16 perguntas, sendo que a última é relativa às 

sugestões apontadas pelos professores, quando lhes foi perguntado se eles gostariam de 

acrescentar algo. Por se tratarem de respostas diversas, não foram incluídas no Quadro 12, mas 

serão consideradas no final desta seção. 

Quadro 12 – Descritivo de categorias geradas a partir das entrevistas 

QUESTÕES DE 

PESQUISA 

PERGUNTAS DO ROTEIRO DE 

ENTREVISTAS (números originais) 

UNIDADES DE 

ANALÍSE 

O que é o inglês?  

8.O que você acha do livro didático de inglês?  

10.Desde que você começou a ensinar inglês você 

ensinava certas coisas e agora mudou? 

13.Se lhe fossem dadas as condições ideais, o que 

você ensinaria do inglês? 

1.O inglês como objeto de 

ensino: métodos de 

exposição e exercícios 

 

11.Quando você está ensinando, como você faz 

para envolver os alunos na aula? 

2.As práticas de incitação 

e motivação para a 

aprendizagem do inglês. 

15.Como você faz para avaliar seus alunos? 3.As avaliações 

9.Quando você usa o português e quando você usa 

o inglês na aula? 

4.O idioma predominante 

na aula 

Quais os sentidos 

de ensinar inglês? 

 

4.Você já viajou para o exterior? 

5.Você utiliza o inglês além de sua vida 

profissional? De que maneira? 

5. A Relação com o inglês 

 

 

2.Você é professor de inglês, essa profissão foi 

uma vocação, um sonho, uma oportunidade...? 

3.Se você pudesse escolher, seria professor de 

inglês de novo? 

12.Quais seriam as condições ideais para se 

ensinar inglês? 

6.A Relação com a 

profissão 

 

1.Você tem ensinado inglês no Ensino 

Fundamental, na escola pública, há algum tempo, 

e, então, como tem sido essa experiência? 

14.Por que e para que você acha que existe o 

ensino de inglês na escola? 

7.A Relação com o ensino 

de inglês 

 

6.Você acha que seus alunos utilizam o inglês fora 

da sala de aula?  

7.Como você acha que os seus alunos consideram 

o inglês?  

8.A Relação com os 

alunos 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Para efeito de organização do texto, as oito unidades de análise listadas na terceira 

coluna do Quadro 12 serão tratadas a seguir, seguindo a ordem em que elas aparecem no 

referido quadro. 

 

6.1 O INGLÊS COMO OBJETO DE ENSINO: MÉTODOS DE EXPOSIÇÃO E 

EXERCÍCIOS 

 

 Na seção de número 5, em que as análises foram iniciadas a partir das categorias 

interpretativas derivadas dos Balanços do Ensino de Inglês, constatou-se que um dos conteúdos 

mais citados pelos professores como parte integrante do inglês ensinado foi a leitura e 

compreensão de textos escritos (19,44%)58. 

A fim de aprofundar a questão sobre o que compunha o inglês ensinado – até porque 

alguns professores não forneceram, no primeiro instrumento de pesquisa, muitos detalhes a 

respeito dos conteúdos propriamente ditos –, retomei esse tópico nas entrevistas.  Dessa forma, 

foi possível ampliar não apenas esse aspecto como também verificar os demais elementos 

constitutivos de uma disciplina escolar. Além do “ensino de exposição” e exercícios, foi 

possível saber mais sobre as “práticas de incitação e motivação dos alunos” para a 

aprendizagem do inglês, bem como sobre o “aparelho docimológico” ou avaliativo 

(CHERVEL, 1990).  

Para Chervel (1990, p. 202), o primeiro, senão o mais importante, elemento constituinte 

de uma disciplina escolar, que ele denomina como “ensino de exposição”, consiste na exposição 

pelo professor, ou pelo uso de um manual, de um “conteúdo de conhecimentos”. Isso, para o 

autor, é o que faz a disciplina diferir das outras modalidades não escolares de aprendizagem, 

como a família e a sociedade. 

Nesse sentido, considerando separadamente dos Balanços as respostas às entrevistas, 

esse “conteúdo de conhecimentos” é mais voltado para os aspectos instrumentais e estruturais 

da língua, aplicando-se majoritariamente ao ensino de leitura de textos escritos (31,25%), e à 

gramática (25%), conforme atesta o Quadro 13: 

 

                                                           
58 Cf. Quadro 11. 
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Quadro 13 – Conteúdos de conhecimentos ensinados, segundo as entrevistas 

Conteúdo de conhecimentos Ocorrência Frequência (%) 

Leitura de textos escritos 15 31,25 

Gramática 12 25,00 

Temas transversais 9 18,75 

Vocabulário 6 12,50 

Oralidade 6 12,50 

Totais 48 100,00 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Esse resultado confirma a tendência apresentada pelos Balanços, em que os dois 

percentuais mais elevados referentes aos conteúdos ensinados foram: 19,44% e 16,67%, sendo 

o primeiro para a leitura e o segundo para a gramática59, mesmo havendo um número menor de 

participantes nas entrevistas: dos 35 iniciais, foi possível contar com 23 professores. O resultado 

mostra a prevalência das atividades linguageiras voltadas para a produção escrita, bem como 

para a competência linguística, em detrimento da produção oral no ensino de inglês 

(CHAPLIER, 2017). 

Para exemplificar, seguem alguns relatos dos professores entrevistados:  

 

Aí, voltando, então, os livros didáticos muitas vezes priorizam... tem muito a 

questão do listening, então, aí, pra mim é um livro que eu não utilizo muito. 

Então, eu pulo, quando eu utilizo, eu pulo essas partes, eu... eu... eu, no meu 

caso, eu direciono muito a questão da... gramática [risos], é o meu jeito de 

ser, acho é porque eu fui ensinado assim, fui... fui... aprendi assim o inglês: a 

questão gramatical e leitura. É isso, eu priorizo mais a questão gramatical 

mesmo e… e um pouco de conversação também pra ver se… se eles 

internalizam, né? A gramática. (Prof. Daniel-E). 

 

Então, eu digo assim, [o inglês] é um quebra-cabeça só com peças de encaixe, 

são palavras que vão se estabelecer sintaticamente em uma frase. Você 

tem um sujeito, um verbo, um complemento, isso em qualquer idioma, seja 

em português e em inglês, são dois idiomas, só muda o vocabulário. [...] Eu 

gosto muito de trabalhar com leitura e com o suporte gramatical, já que eu 

não vou ter condições ehh... na prática, eu não vou ter condições de trabalhar 

muito com conversação numa turma de trinta alunos, não tem como fazer isso! 

Daí, nem o tempo permite, até porque falta maturidade de muitos alunos. 

Quando você vai falar algo em inglês, você já sabe, já imagina o que pode 

acontecer. (Prof. Henry-E). 

                                                           
59 Esse percentual referente ao ensino de gramática, obtido nos Balanços (cf. Quadro 11), coincide com o item “o 

básico do inglês”, que é um termo que não especifica o tipo de conteúdo, apenas o qualifica. 
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Os conteúdos ehh... eles são... eles são meio determinados por série, né? 

Então, verbo to be, eu tenho que dar no sexto ano, embora alguns alunos 

digam que veem verbo to be todo ano, né? Os meus não, eles veem no sexto 

ano e no primeiro ano do Ensino Médio. Então, essa sequência de conteúdos, 

ela não é muito diferente no sétimo ano, eles vão fazer comparação. No 

oitavo ano, eles vão fazer comparativo de igualdade, de superioridade e 

inferioridade. No sexto ano, eles vão ver o presente contínuo, e assim tem 

essa sequência de conteúdos. A maneira como passa, isso vai mudando, né? 

Porque você vai percebendo que se dessa forma não funciona muito bem, 

então, vamos tentar assim. (Prof. Gilbert-E). 

 

Constatou-se que o “ensino de exposição” é realizado pelo professor principalmente a 

partir dos textos do livro didático, conforme apresentado na seção 5.1.9, mas não apenas por 

esses manuais, pois alguns professores relataram pesquisar outros textos na Internet. No 

entanto, essa última prática é menos frequente devido à dificuldade de impressão desses textos, 

considerando-se o número elevado de alunos: 

 

[...] aí o que acontece, o livro do sexto ano já vem com um conteúdo como se 

o aluno já soubesse, já tivesse noções de inglês desde a Educação Infantil e aí 

ele tem essa dificuldade. O que a gente faz? Vamos apelar pra xerox [...] mas 

nem sempre tem xerox, nem sempre tem tinta na impressora, outra 

dificuldade, porque inglês você tem que trabalhar com atividades 

audiovisuais, tem que ter figuras, cores. (Prof.ª Tatianna-E). 

 

Além dos livros didáticos vigentes do PNLD, alguns professores também utilizam 

apostilas que incluem cópias de textos retirados de outros livros. Mas, a lousa ainda conserva 

um papel importante na exposição dos conteúdos, conforme relato do professor Larry e 

observações realizadas nas salas de aula: 

 

Até porque eu estou lidando com escola pública, com alunos que não têm 

recursos tecnológicos para trabalhar os recursos que se utiliza em sala de aula, 

é basicamente o livro didático e o quadro. (Prof. Larry-E). 

 

Em sua fala, o professor supracitado atribui maior relevância às tecnologias digitais, 

veiculando a ideia de que se aprende mais com elas. Nesse caso, ele não problematiza tais 

recursos nem considera o uso que se faz de outras tecnologias, independentemente de serem 

digitais ou analógicas. 
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Outros professores também relataram sobre os recursos utilizados em suas aulas: 

 

[...] Umas apostilas de mais fácil compreensão e que, de uma certa forma, 

foi o que me ajudou a aprender sozinha. Então, se eu aprendi sozinha, eu 

ensinando ficaria mais fácil, não é verdade? Então, eu acho que desses livros 

eu não me separo, outros livros vão vir, mas esses ficam lá porque eu acho 

fácil para explicar um conteúdo [...]. (Prof.ª Enya-E). 

 

[...] Eu produzo também alguns materiais meus, já levo pronto [...] faço 

apostilas, já levo as folhas, os exercícios prontos, que eu pesquiso [...] eu 

saio pesquisando, o Google até me ajuda nesse sentido, às vezes, e alguns 

livros que eu já tenho [...]. (Prof.ª Ruth-E). 

 

Até... eu também tenho uma crítica... e uma das coisas que eu gosto em 

alguns livros é que eles trazem temas atuais e textos falando sobre 

depressão entre adolescentes, eu tenho textos falando sobre problemas de uso 

de fones de ouvido, de postura na frente do computador, de postura no uso do 

celular, eu tenho textos em inglês falando dos livros sobre bullying. Então está 

havendo essa preocupação no livro didático, né? De trazer temas que não 

sejam tão distantes da realidade deles. Então, isso eu acho uma coisa positiva 

porque faz o aluno despertar um pouco pra “Pera aê! O livro tá falando de 

uma coisa aqui que...”. (Prof. Gilbert-E). 

 

E aí em relação a isso é diferente, porque antes [...] eu ficava limitada à parte 

de estrutura da língua, como hoje tem muito texto, não fica só estrutura da 

língua, continuo dando estrutura porque acho importante, mas dentro do texto 

[...]. Aí no texto vem ideias, vem vocabulário, vem discussão que eu gostaria 

que fosse discutido em inglês, mas eles não conseguem, então a gente acaba 

fazendo a discussão em português, que pra mim é válida porque é sempre 

conhecimento de mundo, porque através de um tema no texto em inglês eles 

discutem economia, discutem preservação do meio ambiente, saúde, vários 

textos legais que os livros trazem, eu acho que isso mudou um pouco, porque 

eu acho que quando você discute esses temas, eu acho que você amplia sua 

visão, fica interdisciplinar. (Prof.ª Samantha-E). 

 

Apesar da utilização da leitura predominantemente para o ensino de aspectos estruturais 

da língua, nota-se, no relato do professor Gilbert e da professora Samantha, uma valorização 

dos temas transversais presentes nos textos utilizados por eles, em seu ensino. Isso corrobora 

as respostas fornecidas aos Balanços, nos quais esses temas foram o quarto elemento mais 

citado como sendo o inglês ensinado. As entrevistas o apresentaram no terceiro lugar das 

ocorrências de respostas. 
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Apenas uma professora dentre os participantes parece subverter a ordem, mencionada 

por Chervel (1990), do “ensino de exposição” na disciplina, na qual o primeiro elemento 

constituinte é uma exposição de conteúdos pelo próprio professor ou através de um manual. 

Essa professora afirmou buscar implementar a “sala de aula invertida” ou flipped classroom: 

 

Por isso que eu falei daquele... daquela sala... da flipped classroom [...]. Então, 

ehhh... quando eles fazem pesquisa, principalmente quando... no YouTube 

mesmo, quando eles veem... pesquisam alguma coisa, eu passo um tema, aí 

eles vêm com aquilo ali. Ahh, a sala de aula flui e assim, eu vejo que quem 

faz essa pesquisa antes, o aprendizado é bem melhor. Eu comecei a fazer com 

uma estrutura gramatical, então, eu pedi para que os alunos pesquisassem a 

utilização do Present Perfect e, aí, eles pesquisaram, e aí, na outra sala, a 

gente..., na outra aula, a gente trabalhou com isso, depois, nessa mesma sala, 

eu peguei um tema, o tema era sobre Martin Luther King, e aí eu pedi para 

eles pesquisarem, fizessem frases... formulassem frases ehh... relacionadas ao 

racismo e a gente trabalhou com essas frases em sala de aula. Aí, foi assim, a 

gente debateu o tema também, foi bem interessante! (Prof.ª Rebecca-E). 

  

A “sala de aula invertida”, como o nome sugere, inverte a lógica da organização da sala 

de aula tradicional, na qual o professor é quem primeiro expõe os conteúdos, cabendo aos 

alunos prestar atenção para então fazer exercícios na sala de aula e deveres de casa 

posteriormente. No novo modelo, os conteúdos são gravados e disponibilizados em meio digital 

para que os alunos os estudem sozinhos, em seu próprio ritmo, antecipadamente ao momento 

da aula presencial. Um dos objetivos é desenvolver o protagonismo dos alunos, pois ao 

acessarem previamente os conteúdos, eles podem buscar informações adicionais sobre os 

assuntos, compartilhando-as em sala de aula, o que possibilita uma maior interação entre os 

participantes no momento presencial. Assim, o papel do professor não é mais o de único 

detentor e expositor do conhecimento, mas o de mediador e dinamizador da aula 

(BERGMANN; SAMS, 2016). A professora Rebecca relata sua experiência: 

 

Adotei há pouco tempo a prática de levar o aluno a construir o seu próprio 

conhecimento, e ela fez e faz importante diferença na aprendizagem. Antes de 

abordar qualquer conteúdo em sala de aula, peço para que os alunos pesquisem 

sobre o tema, seja assistindo um vídeo no YouTube, lendo uma matéria de um 

jornal ou um site “confiável”. A leitura antecipada incita o raciocínio prévio, 

o importante é que cada um traga o seu conhecimento para que seja 

compartilhado entre todos, essa prática é conhecida como “sala de aula 

invertida” ou Flipped Classroom. (Prof.ª Rebecca-E). 
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Esse modelo não chega a alterar completamente a configuração de disciplina delineada 

por Chervel, no que tange à ordem do “ensino de exposição”, pois a exposição que 

primeiramente era realizada pelo professor ou pelo manual de ensino sobrevive sob forma de 

videoaulas, ou algum outro recurso educativo. A professora Rebecca faz uma adaptação desse 

modelo de aprendizagem à sua prática de ensino, solicitando que os alunos “pesquisem” ou 

busquem informações sobre determinados assuntos ou conteúdos antecipadamente às aulas. 

Nesse caso, não lhes é passada nenhuma aula virtual já elaborada para que estudem sozinhos. 

A professora afirma que tal abordagem tem surtido um bom efeito no interesse dos seus alunos 

pela disciplina. 

Chervel (1990, p. 204) afirma que os conteúdos explícitos juntamente com os 

exercícios, os quais ele define como “toda atividade do aluno observada pelo mestre”, 

constituem o eixo central de uma disciplina. Segundo o autor, “sem o exercício e seu controle, 

não há fixação do conteúdo de conhecimentos”. Os relatos dos participantes revelaram algumas 

das práticas concernentes aos exercícios que eles propõem aos seus alunos: 

 

Eu procurei evoluir um pouquinho, antigamente a gente ficava muito preso, 

porque quando eu comecei não tinha livro, então o livro ajudou bastante, 

principalmente nessa parte de texto, mesmo os textos pequenininhos e, aí, 

ajuda bastante, a questão do vocabulário, porque tem a imagem pra trabalhar 

legal quando você tem livro ajuda bastante, a gente trabalhava mais gramática 

e agora dá pra trabalhar mais vocabulário, texto, quando eu falo texto, são 

aqueles textos bem curtinhos: “Essa é Maria, ela vai à escola todos os dias 

e ela gosta de pizza”, e aí eu peço pra eles identificarem a preferência e 

depois montar um texto parecido com o dela, sai alguma coisa, sempre tem 

um que faz alguma coisa e é legal quando eles conseguem. (Prof. George-E). 

 

Mas eu uso a tradução, por exemplo, frases do exercício, quando é 

exercício de treino de gramática. Aí eu peço: “Escolha uma frase ou duas de 

tal questão e bote em português”, se eu estiver treinando um tempo verbal, pra 

que ele consiga fazer a relação da língua inglesa com a portuguesa como 

funciona. Ou outras vezes eu já dou a tradução, mas são exercícios de 

combinar, de relacionar expressões. A língua inglesa, como vem o adjetivo 

antes do substantivo e eles não conseguem fazer e dizem: “Professora, por que 

tá tudo ao contrário?”. Pra eles perceberem essa relação da estrutura da língua 

inglesa com a portuguesa. Aí eu faço exercício desse tipo, de ele relacionar 

a expressão da língua inglesa com a portuguesa. Mas eu não peço muita 

tradução não, pra passaram um texto inteiro para o português ou o parágrafo 

inteiro. Eu peço mais para eles construírem, eu trabalho os tempos verbais 

presente, passado, futuro, do básico. Então, eu peço pra eles construírem seu 

próprio trabalho, do presente só o verbo, pra que eles possam construir aquela 

frase no tempo presente, pra eles construírem mesmo. (Prof.ª Marilyn-E). 
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Então, se eu pego um texto de novo, vou reforçar o que eu falei, procuro 

trabalhar com textos mais curtos possíveis, mais curto possível, e naquele 

texto eu tento trabalhar com eles. Primeiro, que eles localizem as palavras 

cognatas, que isso facilita muito o idioma, já que o inglês aproximadamente 

sessenta por cento do léxico da língua vem do latim. Então, isso nos favorece 

como falamos português. Então, primeiro procure cognatas, as próprias 

palavras que parecem com português. [...] Então, eu digo pra eles, você têm 

os cognatos que se parecem com o português e tem as palavras em inglês que 

não são cognatos, mas já fazem parte do seu dia a dia como Facebook, como 

Twitter, como WhatsApp etc. Então, são palavras que já fazem parte da sua 

vida, tentem montar com essas duas realidades os cognatos e as conhecidas 

pra montar um quebra-cabeça. Trabalho o texto como se fosse um quebra-

cabeça, trabalhado aos poucos, para que os alunos não se desestimulem. 

(Prof. Henry-E). 

 

[...] a gente está trabalhando com frutas, aí, a gente faz salada de frutas, a 

gente está trabalhando roupas, aí, a gente faz um desfile na sala [...] coisas 

assim [...]. (Prof.ª Mariah-E). 

 

Teve outro que marcou muito, foi numa unidade que era sobre... sobre 

obesidade, ela envolvia obesidade... [...] era obesidade, doenças assim... 

obesidade, qual era a outra? Violência feminina, e aí eu pedi pra que eles 

analisassem... e suicídio... e suicídio! Aí, eu pedi que eles pesquisassem 

sobre os tópicos e trouxessem na próxima aula, né? E aí, durante a gente 

falou, debateu sobre os assuntos. E aí, chegou a parte do suicídio, e lá no 

município onde ensino acontece bastante suicídio de adolescentes. E aí, eu 

pedi pra que cada um pegasse... fizesse uma carta dizendo... aconselhando as 

pessoas. Aí, foi na época do should, eu estava ensinando o should, aí, eu pedi 

para que eles usassem o should, falando... dando conselhos às pessoas. 

Também saiu muito, aí, foi bem bacana isso aí. (Prof.ª Rebecca-E). 

 

 Os relatos mostraram que os exercícios propostos envolvem pequenas traduções, 

estratégias de leitura de textos curtos, gramática normativa, a comparação das estruturas da 

língua-alvo com a língua portuguesa e a pesquisa prévia sobre temas a serem discutidos em 

sala de aula.  

Os exercícios são mais voltados para as atividades escritas, mas os exemplos das duas 

últimas citações envolveram uma participação diferente e mais ativa dos alunos, na feitura de 

uma salada de frutas – quando foi ensinado o vocabulário relativo às frutas –, e o segundo, por 

solicitar aos alunos a pesquisa prévia dos temas a serem debatidos em sala. Os professores 

expressam sua preocupação em tornar esses exercícios mais significativos para os alunos, nas 

afirmações: “trabalhado aos poucos, para que os alunos não se desestimulem” e “eu peço para 

eles construírem seu próprio trabalho”.  
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Chervel declara que o sucesso da disciplina depende da qualidade dos exercícios 

realizados e que alguns deles são mais estimulantes do que outros, por colocarem em jogo a 

criatividade, a inventividade e a espontaneidade. Portanto, exercícios que envolvam cópias 

descontextualizadas, muita memorização e análise gramatical podem se tornar desestimulantes 

na aprendizagem da língua adicional. 

Os depoimentos desses professores não sinalizaram uma preocupação para com os 

métodos de ensino.  A busca por um método ideal parece já ser um assunto superado para eles. 

Na perspectiva geracional do pensamento docente no ensino de línguas, proposta por Freeman 

(2016), atualmente, os professores de inglês se situariam na geração heurística, ou seja, aquela 

voltada para o trabalho mental e individual do docente em relação ao seu próprio ensino. Nessa 

geração, o professor implica-se em investigar e analisar o que ele realiza em sala de aula, ou 

seja, torna-se um pesquisador de sua própria prática e dos resultados dessa prática, produzindo 

um novo saber em relação à aprendizagem de seus alunos. Embora não se observe um 

pensamento metodológico como na primeira geração, não foi percebido um movimento de 

investigação da própria prática no caso dos professores participantes desta pesquisa. Pôde-se 

observar tentativas de acomodação que concorrem para a sobrevivência na profissão em virtude 

dos desafios encontrados, quer seja pelas condições efetivas de ensino ou pela extensa jornada 

de trabalho de grande parte desses professores. 

Em termos de gerações, ressalvadas as devidas proporções, os professores nesta 

pesquisa pareciam realizar as atividades de sala de aula, levando em consideração os diversos 

contextos de ensino, não importando a qual método essas atividades estariam vinculadas. De 

um modo geral, ao mesmo tempo em que trabalham a gramática e até mesmo a tradução, 

idealizam ou, em alguns casos, buscam, na medida do possível, desenvolver um ensino 

comunicativo de línguas. Nesse sentido, aproximavam-se mais das ideias da segunda 

geração, aquela que, segundo Freeman (2016), abrange o ecletismo, o ensino comunicativo 

e a condição pós-método. 

 Voltando ao formato da disciplina conforme proposto por Chervel, ele compreende 

ainda mais dois elementos constituintes que serão apresentados na sequência, em consonância 

com os relatos dos professores. 
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6.2 AS PRÁTICAS DE INCITAÇÃO E MOTIVAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM DO 

INGLÊS 

 

 As práticas de incitação e motivação dizem respeito às práticas docentes voltadas para 

a estimulação dos alunos para a aula, visando a despertar neles o desejo de se engajarem 

espontaneamente na aprendizagem. Segundo Chervel: 

 

A história das práticas de motivação e de incitação ao estudo atravessa de lado 

a lado toda a história das disciplinas. Trata-se não somente de preparar o aluno 

para a nova disciplina, mas de selecionar, aliás com igual peso, os conteúdos, 

os textos, as narrações mais estimulantes, na verdade de levar-lhes a se engajar 

espontaneamente nos exercícios nos quais ele poderá expressar sua 

personalidade. (CHERVEL, 1990, p. 205). 

 

 Nesse ponto, o pensamento de Chervel e o de Charlot (2005, p. 76) aproximam-se, pois, 

de acordo com esse último autor, só se pode ensinar a alguém que se engaja em uma atividade 

intelectual. No entanto, como vimos, Charlot prefere utilizar o termo “mobilização” ao invés 

de motivação, porque a mobilização diz respeito ao movimento interno daquele que se investe 

intelectualmente em uma atividade. Nesse sentido, o autor explica que “motiva-se alguém de 

fora, mobiliza-se a si mesmo de dentro” (CHARLOT, 2013, p. 145). No entanto, no que tange 

aos exercícios, o professor pode “de fora” fazer algo para que eles sejam mais interessantes e 

atraentes para seus alunos. 

Em relação às práticas de incitação voltadas para o engajamento dos alunos nos 

exercícios propostos, algumas citações no item anterior, bem como na seção 5, revelaram que 

os professores buscam tornar essas atividades mais “palatáveis” aos alunos por meio da 

simplificação dos conteúdos, da utilização de textos menores e da sintetização da gramática. 

Isso porque há uma crença de que esses alunos não têm uma boa base, e, portanto, não poderiam 

acompanhar algo mais complexo, conforme será detalhado no tópico 6.8, sobre a relação dos 

professores com seus alunos.  

Shulman (2004) afirma que os professores realizam transformações nos conteúdos 

disciplinares, construindo um novo tipo de “conhecimento”, algo que ele denomina   

“conhecimento didático do conteúdo”. Isso envolve o entendimento que os professores 

desenvolvem – a partir do próprio conhecimento que eles têm de seus alunos e de suas 
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representações sobre eles – de que certos tópicos podem ser mais difíceis de se aprender. Para 

facilitar o processo de ensino/aprendizagem, então, utilizam ilustrações, exemplos, analogias e 

metáforas. Não se trata de simplificações que visem à redução do escopo daquilo que é 

ensinado, mas de estratégias para tornar a matéria compreensível aos alunos. 

Alguns professores relataram sua preocupação em estabelecer relações entre os 

conteúdos ensinados e o cotidiano dos alunos, falando sobre coisas que eles já conhecem e 

palavras que já foram incorporadas pela língua portuguesa, por exemplo. O objetivo é o de que 

eles sejam estimulados e venham a atribuir sentidos aos exercícios e às aulas em si: 

 

Eles usam nos games, ficam me perguntando coisas sobre os jogos, o 

significado das palavras. Eu procuro trazer as coisas da realidade deles para 

as minhas aulas. (Prof.ª Sílvia-E). 

 

Então, coisas que não são significativas a gente vai tirando ou quando você 

consegue trazer algo que faz uma ponte com a realidade você vai 

acrescentando, então, eu acho bem mais interessante. Pronto, vou dar um 

exemplo, ontem eu tinha que ensinar pronomes reflexivos, aí você vai jogar 

no quadro: "Decore os pronomes reflexivos"? NÃO, eu começo a partir da 

palavra selfie: “O que é uma selfie? É um autorretrato!”. Eles sabem...  É 

um autorretrato! “Quem faz? Eu! Quem sofre? Eu!”. "Professora, é aula de 

português, é?" Aí, eu: "Não, é inglês, mas vocês estão entendendo que a 

palavra selfie tem esse sentido de auto?”. [...] Então, a gente procura dar 

significado, talvez em outro momento. Pra que eu vou ensinar pronome 

reflexivo? Pra decorar? Mas agora que tem uma coisa do dia a dia deles que 

é tão importante... que é uma selfie, e a vida deles é tirar selfie, então, é tão 

significativo, tão importante, eu duvido que aquilo não faça sentido. (Prof.ª 

Susan-E). 

 

Embora alguns professores tenham revelado essa preocupação, ainda prevalece nos 

relatos as práticas de incitação que destacam a utilização da língua inglesa na vida futura dos 

alunos. Elas materializam-se em um processo de conscientização a respeito do inglês como um 

diferencial para a competitividade no mercado de trabalho: 

 

“Quando vocês tiverem no mercado trabalho...”, eu tento mostrar que 

esse inglês pode ser um diferencial... num processo seletivo, né? Numa 

empresa para uma entrevista de emprego, para qualquer coisa desse tipo, 

mas a grande maioria deles, mesmo assim, não dá importância a isso [...]. 

(Prof. Gilbert-E). 
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E também que a gente volta sempre pro mundo do trabalho, né? [...] De 

certa forma, eles trabalham, não é um trabalho formal, mas, de certa forma, já 

começam ali com a família. E eles não conseguem, a gente tenta mostrar 

que, no dia a dia no trabalho, se ele souber inglês, ele é, digamos, é 

escolhido primeiro do que os outros, mas acho que eles ainda não se veem 

no mercado de trabalho. Então, é como se não caísse a ficha, que se ele 

aprender mesmo, se ele se esforçar mesmo, vai ter um benefício mais tarde 

pra ele. (Prof.ª Marilyn-E). 

 

Aí, a pessoa tenta explicar que não é preciso sair daqui, qualquer emprego 

que vai, que vá... exercer, precisa de inglês. Aí, vai que você vai ser 

atendente num shopping, vem um americano, precisa de alguma coisa, e, e… 

concurso também, né? (Prof.ª Pamela-E). 

 

[...] a parte do professor é muito importante para despertar esse interesse no 

aluno [...] a gente conversa muito, aconselha muito, mostra aos alunos o 

mundo lá fora como está, mesmo eles vindo de uma base familiar muito 

deficiente em termos de educação. [...] Às vezes, um processo seletivo, um 

recepcionista de um hotel, se tiver um que saiba português e inglês, esse 

já está em primeiro lugar entre aqueles que não falam inglês [...]. Essas 

coisinhas eu fico passando em sala, a importância do inglês fora da escola, 

porque não é só para a escola, é para o mundo!  (Prof.ª Ruth-E). 

 

Eu tento mostrar pra eles essa importância de conhecer o inglês, mas muitos 

não sentem a necessidade de aprender não: “Pra que que eu vou aprender 

professora? Eu não vou viajar!”. Aí eu tenho que mostrar pra eles que não é 

só quem viaja que precisa conhecer outro tipo de idioma. É importante saber 

pra se comunicar até mesmo no trabalho, você pode precisar desse idioma 

no seu trabalho, porque ninguém sabe: “Você vai se formar em quê? Será 

que lá na sua profissão você não vai precisar de um segundo idioma pra 

alguma coisa?”. Eu tento mostrar pra eles isso, mas a maioria não consegue 

visualizar a importância. (Prof.ª Samantha-E). 

 

Então, você fala pra eles do mercado de trabalho, a gente fala do mercado 

de trabalho, do futuro deles, qual o sonho que eles tem, né? Aí, eu falo sobre, 

converso, porque alguns vem perguntar: “Ah, professora, tô conversando com 

uma pessoa que não é do Brasil”. Eu digo: “Pois é, pra conversar tem que 

saber falar, porque você vai falar umas coisas e ele outras e quem é que vai se 

entender, né?” (Prof.ª Milly-E). 

 

 

Conforme expresso na maioria dos depoimentos, as práticas de incitação para a 

aprendizagem do inglês consistem na vinculação desse idioma ao mercado de trabalho, a um 

emprego no futuro. Esse discurso é muito comum nas escolas e na sociedade em geral, e não é 

exclusivo à disciplina de língua inglesa. De acordo com Charlot: 
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Hoje em dia, cada vez mais se esquece da escola como lugar de saber e se 

pensa nela como caminho para o emprego. Encontra-se esta relação com o 

saber e com a escola na fala dos pais, nos discursos dos políticos, nos artigos 

dos jornais, no marketing das escolas particulares e, portanto, não é de se 

admirar que ela tenha se tornado dominante, também, entre os alunos. 

(CHARLOT, 2013, p. 153). 

 

Esse discurso tornou-se dominante também entre os professores. Mesmo quando os 

sentidos para com o inglês já poderiam estar sendo construídos junto com o aluno a partir do 

momento presente de sua vida, as práticas de incitação mais utilizadas voltam-se para o 

mercado de trabalho, para o futuro profissional. A preocupação com um emprego é bem-

intencionada, mas é preciso lembrar da especificidade da escola como lugar de saber e de 

formação. Talvez essa perspectiva direcionada para o futuro tenha afetado negativamente a 

reputação do inglês, de modo que ele parece não funcionar bem nessa instituição. 

Nessa perspectiva, os alunos são incentivados a se empenharem na aprendizagem do 

inglês a fim de que possam obter um bom emprego no futuro e ascender socialmente. Muitas 

vezes, esse estímulo é dado enfatizando-se a existência de competição pelos postos de 

emprego, na qual é asseverado aos alunos que aquele que sabe ou domina o idioma leva 

vantagem. Um relato bastante interessante nesse viés veio de uma professora que ensina no 

meio rural, ela afirmou que chega a “inventar histórias”, objetivando incentivar seus alunos 

a se interessarem pelo inglês: 

 

Porque eu conto uma história que não é verídica, eu acho que com ela eu 

consigo puxar um pouco deles. A história de que um dia chegou um gringo 

em tal sítio e queria comprar a plantação de milho toda por um milhão de 

dólares e, aí, a pessoa não sabia falar inglês[...]. “Não acredito que ele 

perdeu!”. Aí, eu disse: “É sério! Então, está vendo? Mesmo que vocês saibam 

falar só um pouquinho, o milho pelo menos vocês conseguiriam vender!”. 

“Professora, é verdade! Então, pelo menos um pouquinho tem que aprender”. 

“Claro que sim! Tem que puxar de um lado, puxar do outro, pra ver se 

consegue”. (Prof.ª Mariah-E). 

 

 Outro professor que também ensina em zona rural relatou que um aspecto 

importante a ser levado em consideração para estimular seus alunos é o desenvolvimento 

da autoestima deles. É fazê-los ver que são capazes de aprender o idioma e que não serão 

reprovados na disciplina: 
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Aí, já são diferentes, porque no interior, do sexto ao nono ano, você tem que 

criar mais, e dar a certeza que eles não vão reprovar porque eles já têm a ideia 

que a vida deles não tem valor, que eles não vão pra lugar nenhum. Essa ideia 

de que, quando saírem dali, vão trabalhar no campo. Por isso, além daquele 

processo da aula, você tem que fazer eles acreditarem que eles vão ser 

aprovados…, mas o problema é que, hoje em dia, as outras matérias não têm 

esse pensamento, e elas insistem que reprovar é melhor do que provar que a 

escola é boa. (Prof. James-E). 

 

 Os professores comumente realizam, de forma mais explícita, a “conscientização” sobre 

a importância de se aprender o inglês no início do ano letivo: 

 

Geralmente as minhas primeiras aulas, eu justamente levo isso, faço esses 

questionamentos: “O que vocês conhecem de inglês? Vocês convivem com 

o inglês?” “Ah não, professora!”. Eu digo: “Não? Vocês tem pen drive?”. Aí, 

eles começam a rir porque eles começam a perceber que tem coisas que 

realmente fazem parte do cotidiano deles e que é da língua, e aí que eles 

entram nessa ideia que tem essa necessidade. (Prof.ª Milly-E). 

 

A maioria [dos alunos] considera [o inglês importante] porque todo ano tem 

que fazer aquele trabalho de conscientização sobre emprego, sobre cultura 

e tal, mas tem muitos que não estão nem aí mesmo, até perguntam pra que 

aprender inglês toda aula, sabe? (Prof. Fred-E). 

 

Eu procuro, as minhas primeiras semanas são sempre de sensibilização, 

inclusive eu coloco isso no diário: Resumo de aula: sensibilização, a 

necessidade de se saber inglês! Então, eu começo provando que eles já sabem, 

que eles já utilizam [...]. (Prof.ª Susan-E) 

 

Durante as observações de aulas realizadas, que ocorreram no segundo semestre 

letivo, as práticas de incitação não se fizeram muito presentes. Apareceram apenas 

indiretamente na forma de alusões a autores da literatura como Shakespeare, a programas 

da TV ou à Internet. Uma das professoras cujas aulas foram observadas relatou, em sua 

entrevista, que tem dificuldade em “motivar” seus alunos por causa do sentimento de perda 

de controle da sala de aula: 

Bom, eu teria que me esforçar, teria que usar minha criatividade, né? E 

trabalhar com atividades mais dinâmicas, por exemplo, um joguinho. Eu não 

faço isso, eu tenho medo da indisciplina. O lúdico, eu gostaria de enfeitar 

mais minhas aulas, animar minhas aulas de um jeito diferente, de um jeito 

novo!! Impressionar meu aluno, fazer ele gostar daquela aula, está faltando 

isso, esse ato, motivar!! E eu vejo que motivação é exatamente dinâmica 
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mesmo, é... sei lá, uma coisa diferente, sair da rotina, tirar os meninos da 

rotina. (Prof.ª Jessy-E). 

 

Uma pequena parcela dos professores pesquisados realiza gincanas e projetos 

envolvendo músicas, dramatizações e filmagens, o que, muitas vezes, faz com que os alunos 

mudem de atitude em relação à disciplina de inglês por causa do desejo de participação nessas 

atividades ou eventos. Uma professora citou a “sala de aula invertida”, conforme delineado no 

item 6.1 sobre o “ensino de exposição”, em que a docente afirma que esse modelo tem surtido 

um bom efeito no interesse dos seus alunos pelo idioma. 

Em suma, as práticas de incitação e motivação aparecem em iniciativas pontuais, 

localizadas principalmente no início do ano letivo. Relacionam-se predominantemente com 

a tentativa de conscientização sobre a importância do inglês para um uso futuro, no mercado 

de trabalho. 

 

6.3 AS AVALIAÇÕES  

 

 Quando os professores foram perguntados a respeito da maneira pela qual eles 

avaliavam seus alunos, as respostas revelaram um formato muito semelhante de avaliação de 

um professor para outro: consiste predominantemente em provas escritas. Tais provas 

apresentam o maior peso na composição final da nota. Geralmente valem de 6 a 8 pontos, que 

são complementados com atribuição de pontuações a trabalhos e vistos nos exercícios (que são 

assinados ou carimbados nos cadernos e livros pelo professor): 

  

Geralmente eu faço a prova tradicional. [...] Nos exercícios do dia a dia, de 

treino, seja do livro, da parte de interpretação ou da parte de gramática, aí, eles 

ganham uma pontuaçãozinha pequena extra pra quem responde, porque aí a 

pontuação é dada a quem responde porque depois eu faço a participação geral 

no quadro. Aquele que se preocupa em tentar responder e traz aí o 

cadernozinho e eu dou o visto pra quando chegar no final, quando eu fizer a 

avaliação, aí eu somo e ele ganha no máximo dois pontos. Aí, geralmente, a 

maioria fica com um ponto, um ponto e meio extra. Ou então eu divido a 

avaliação em partes: uma parte é uma avaliação formal, a outra parte, eu passo 

uma atividade em dupla ou em trio. (Prof.ª Marilyn-E). 
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Eu avalio principalmente a parte escrita, o teste escrito, a avaliação 

escrita..., mas entra também a questão de comportamento, entra também, 

a parte menor, comportamento; é… o interesse do aluno, a assiduidade, a 

questão da  frequência também, a gente leva em conta as atividades.[...] 

No meu caso, dificilmente eu faço uma avaliação oral que os alunos ficam 

com… não querem... [risos] não querem, não se sentem à vontade pra falar, 

ficam envergonhados, e aí eu não exijo tanto isso aí, por esse motivo.  

(Prof. Daniel-E). 

 

Então, a orientação é que a gente não avalie, não faça uma prova que vale dez 

pontos secos. Então, costumamos passar exercícios e esses exercícios 

precisam estar documentados com visto e se preciso com data, exercícios em 

sala de aula, exercícios complementares e outras atividades que eles façam, 

onde a partir daí a gente possa dar, sei lá, sessenta por cento desse valor total 

que é dez pontos. [...] Porque a gente não pode abdicar da prova ou se for 

abdicar da prova que seja dito isso com antecedência para a coordenação 

pedagógica avaliar se é viável ou não essa... essa intenção. (Prof. Larry-E). 

 

 E como são essas provas? Quais são os conteúdos cobrados nelas? Tive acesso a 

algumas, elaboradas pelos dois professores cujas aulas foram observadas. Nessas provas, 

predominavam questões sobre o vocabulário e os aspectos estruturais da língua. Isso coincidiu 

com os relatos dos professores nas entrevistas: 

 

Minha avaliação é o tradicionalzinho mesmo, é teste. [...] São objetivas, são... 

agora é um pecado que eu acho que eu estou cometendo, minhas provas são 

muito gramaticais... não boto muito pra o aluno pensar não, eu quero que ele 

aprenda as estruturas [...].(Prof.ª Jessy-E). 

 

Eu avalio com provas e com atividades em sala de aula, basicamente isso. 

Às vezes, algumas vezes eu passo um trabalho, por exemplo, trabalho de é... 

trabalho de... tipo, o assunto foi casa, aí você vai desenhar a planta de uma 

casa, aí vai colocar os cômodos da casa em inglês, coisas assim, pra eles 

poderem desenvolver mais, mas é basicamente prova e atividades em sala de 

aula. (Prof. Fred-E). 

 

Geralmente é subjetiva porque como é língua estrangeira e os assuntos se 

voltam mais para as questões vocabulares, então eu procuro colocar 

imagens e a partir das imagens é que eles me respondam, por exemplo, se o 

conteúdo é animais, então eu coloco lá o animalzinho e eles podem formular 

sei lá frases com aqueles animais utilizando os sujeitos mais os animais. 

Enfim, a partir daí, formação de frases, eu posso pedir até pra ele colocar o 

nome do animal só, e isso aí numa questão, mas é menos produtiva em termos 

de ... ehh... de conhecimento e aplicação mesmo. (Prof. Larry-E). 
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 Mas há outros estilos de provas utilizados pelos professores participantes. Esses 

exemplos são mais raros. Apenas dois professores mencionaram algum tipo diferente de 

prova escrita:  

As provas que eu passo pra eles, por exemplo, são provas que lembram as 

de cursinhos [...] provas assim, vou tentando acompanhar os livros desde 

aquela parte inicial de comunicação do 6º ano: "Oi", "Olá", "Como é que 

vai?"; saber fazer aquelas perguntas básicas de idade, endereço, de onde é que 

você mora, seu telefone. Às vezes, quando eu passo um listening na sala, 

porque a escola tem som, e aí, na prova eu coloco: "Entreviste essa pessoa, de 

acordo com os dados". Aí, vai perguntar lá, tem a resposta: "My name is 

fulana", tem que escrever lá: "What's your name?". Escrever lá alguma coisa 

que faça mais sentido, mas nem sempre dá, você sabe [...]. (Prof. Marvin-E). 

 

Mas, assim, no geral, eu tentei me adaptar ao sistema dessa maneira, fazendo 

a prova escrita, trabalhando textos essencialmente, muitas vezes eu trabalho 

o texto, que a gente já trabalhou na sala de aula, só que com outras perguntas, 

outra abordagem, até porque eu sei da dificuldade de muitos com relação à 

língua. Em muitas das avaliações, eu forneço um glossário, com algumas 

palavras traduzidas, a depender da avaliação, a depender do texto, mais 

palavras ou menos palavras. Então, eu busco fazer desse momento da prova 

escrita, na realidade, um grande exercício de leitura instrumental, eles vão 

tentar responder algumas questões e vão, também, aprender a utilizar o 

glossário naquele momento, e os outros três pontos eu tento atribuir, 

normalmente, aos exercícios do livro mesmo ou ao que a gente passa como 

revisão ou alguma coisa extra, que eles façam na sala de aula, então fica a 

participação em forma de trinta por cento. (Prof.ª Melanie-E). 

 

 O professor Marvin afirma ter experiência de ensino em cursos de idiomas e ver mais 

sentido em um tipo de ensino voltado para a comunicação, padrão esse que procura manter em 

seu tipo de exame. Já a professora Melaine focaliza o ensino instrumental voltado para a leitura 

de textos escritos em sua prática diária e aproveita o momento das provas para explorar esses 

aspectos. 

A relação dos professores com essas provas e com as avaliações em geral é 

diversificada. Eles acreditam que elas são necessárias para a verificação do rendimento da 

aprendizagem e para garantir a participação dos alunos nas aulas, o que é reforçado com a 

atribuição de notas, a fim de que eles se mantenham ocupados, evitando também a indisciplina. 

Conforme ressalta Chervel: 

 



O INGLÊS E OS SENTIDOS ATRIBUÍDOS AO SEU ENSINO | 200 

 

 

 

[...] as necessidades de avaliação dos alunos em exames internos e externos 

engendram dois fenômenos que pesam sobre o desenrolar das disciplinas 

ensinadas. O primeiro é a especialização de certos exercícios na sua função de 

exercícios de controle. [...] O segundo fenômeno é o peso considerável que as 

provas do exame final exercem por vezes sobre o desenrolar da classe e, 

portanto, sobre o desenvolvimento da disciplina, ao menos em algumas de 

suas formas. (CHERVEL, 1990, p. 206). 

 

Dessa maneira, a avaliação serve como uma forma de conseguir o bom comportamento 

dos alunos nas aulas, de reafirmar a seriedade da disciplina e de atribuir-lhes responsabilidades 

para com ela e para com a instituição escolar. Por outro lado, isso dá margem para o surgimento 

de situações de barganha, nas quais os alunos só se engajam em determinadas atividades se 

“elas valerem pontos”, pois, em geral, sua preocupação está em passar de ano e não em 

participar espontaneamente nas atividades que comporão a nota final.  

As avaliações também delimitam as ações dos professores e os conteúdos ensinados. 

Isso acontece quando eles optam por realizar ou não na aula determinados tipos de atividades 

ou desenvolver alguma habilidade linguística em função do que é viável de ser avaliado. Outro 

fator também levado em conta por eles é o tempo, tanto o tempo do calendário escolar que 

marca a iminência do período de provas quanto o tempo da carga horária da disciplina em 

função do número elevado de alunos: 

 

[...] eu já fiz prova oral já, memorizar as palavras, vocabulário, basicamente 

isso, só pra memorizar as palavras. É trabalhoso, né? Porque você tem que 

avaliar um por um. Às vezes passa mais de uma aula pra isso. Então, eu meio 

que desisti. Gasta muitas aulas pra fazer, porque a turma é grande. Não 

dá pra você avaliar assim. (Prof. Fred-E). 

 

[...] A questão até de quantidade de horas de aulas também é pouca, então, 

isso tudo acaba prejudicando, então fica limitando, a gente não consegue 

expandir mais a questão, por exemplo, de priorizar a fala, o listening, e 

mesmo porque também tem o período de prova, muitas vezes, é curto, 

de uma avaliação pra outra, então fica uma coisa corrida [...].  (Prof. 

Daniel-E). 

 

Os professores entendem que as avaliações não visam à reprovação dos alunos, 

conforme atestam os seguintes relatos: 
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Às vezes, eu passo questões objetivas e não gosto muito, mas eu passo 

justamente por isso, pela questão do tempo que você tem pra poder devolver, 

dar feedback. Eu faço outras avaliações também, não acho que o principal seja 

a prova, é mais por conta dessas pessoas que não fazem nada, que tem 

alunos que realmente pode passar o que for, pode ser a coisa mais 

interessante, mas eles ficam lá. Então, nesse sentido a gente tem que ter a 

prova [...]. (Prof. Marvin-E). 

 

A minha avaliação, ela é assim: a todas as atividades que são feitas eu atribuo 

vistos, cada visto vale meio ponto. Tá! E tem uma prova escrita, essa prova 

escrita eu não faço ela diminuindo os vistos que eu dei, então, às vezes eles 

vão para a prova com uma prova valendo dez e tem alunos que tem seis vistos 

então ele tem três pontos, então ele vai para uma prova valendo TREZE, né? 

E mesmo indo... tendo prova valendo 13, eu tenho, infelizmente, alunos que 

tiram notas baixíssimas porque eles não fazem as atividades, só respondem na 

hora que eu estou corrigindo e não estudam para fazer a prova. Às vezes, eu 

costumo dizer que dá até vergonha de algumas provas que a gente elabora de 

tão elementares que são. (Prof. Gilbert-E). 

 

 O professor Gilbert percebe um esvaziamento do sentido das avaliações, sendo que, 

segundo ele, elas são utilizadas para o cumprimento de uma formalidade curricular:  

Eu acho que para cumprir é... como é que eu chamo? Questões curriculares 

mesmo, tanto que tem diretores, coordenadores e até colegas que... é... que 

criticam quando o aluno vai pra recuperação ou quando ele reprova numa 

língua estrangeira. Por isso que eles acham que um professor de... que um 

aluno não deveria reprovar em inglês porque inglês, assim como a arte e 

algumas outras disciplinas, são menos importantes, não é a língua dele. 

(Prof. Gilbert-E). 

 

 Esse professor, que anteriormente mencionou a facilidade das provas como um motivo 

de vergonha, revela seu posicionamento e faz sua própria análise a respeito do assunto: 

 

Eu não aceito. Se está no currículo, eu facilito para passar, mas tem casos que 

não dá, então, infelizmente aquele aluno vai ter que reprovar e, assim, tem 

muitas coisas por trás porque tem muita gente que aprova simplesmente para 

não ter que fazer recuperação, para ter férias mais cedo, sabe? Porque quer 

facilitar logo as coisas, que quer ser bonzinho, que não quer se indispor com 

aluno, com a família. A escola quer que tenha pouca... pouca... reprovação que 

é pra garantir mais vagas no próximo ano, a escola não quer que o aluno fique 

fora da sala, que o aluno... ela quer que ele esteja ali, e uma coisa que eu 

sempre costumo dizer é que é muito difícil ensinar a quem não quer aprender, 

né? Isso é muito difícil porque se você quer aprender já é meio caminho 

andado, mas quando você tem vontade de aprender aquilo. (Prof. Gilbert-E). 
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 Então, para esse professor, além de cumprir a função de formalidade na organização 

do trabalho escolar, a avaliação serve a outros interesses que podem ser dos próprios 

professores – que querem sair de férias logo –, dos gestores escolares – que pensam nos bons 

indicadores numéricos, até para manter a escola aberta –, bem como para salvaguardar as 

relações amistosas com os alunos e pais. A avaliação também serve para tentar garantir a 

frequência regular e a participação dos alunos: 

 

Eu faço contas, as provas normais são para tentar manter a frequência 

assídua dos alunos, eu passo exercícios e eu dou o meu visto no exercício pra 

quem estiver na sala. Então, cada visto que eu dou representa um percentual 

da nota que eu somarei no final da unidade. E eu faço isso sob a condição, eu 

deixo bem claro para os alunos que só terá direito a esses vistos para somar, 

para serem somados ao final da unidade e adicionar a nota da prova se você 

estiver na sala, assistindo a aula prestando atenção e se fez o exercício. Se 

você não estava na sala, você faltou à escola, você não terá direito, não adianta 

copiar do colega, do caderno do colega no outro dia que você não vai ter 

direito, porque eu fiz a chamada. Eu sei que você não veio, você não tem 

direito, até pra ser justo com quem veio, prestou atenção, se esforçou e fez o 

seu exercício. (Prof. Henry-E).  

 

Na questão avaliativa, percebe-se a tendência de acomodação dos professores às 

condições impostas explícita ou implicitamente pelo ambiente escolar. Os seguintes relatos 

ilustram isso: 

 

Mas a gente se adapta também muito ao sistema, né?! Eu digo porque, no 

município, por exemplo, havia uma resistência muito grande de dar liberdade 

ao professor de avaliar, então no início era: tem que fazer a prova escrita 

valendo sete [...], então, eu senti que existia isso, que, às vezes, nem tinha isso 

no regimento, não estava exposto em forma de papel, não estava em lei, em 

termos, mas era uma coisa implícita, era como se o professor que não fizesse 

prova, não tivesse fazendo nada [...]. (Prof.ª Melanie-E). 

 

Mas como eu penso na cabeça dos meninos, quando eu penso em facilitar para 

que meu aluno tire uma nota boa, aí, eu restrinjo muito, restrinjo muito 

conteúdo e a prova dá uma folha. [...] Eu acho que sim, que se o aluno reprovar 

em inglês não pode. Porque não tenho que estar exigindo assim do meu 

aluno, que ele aprenda inglês, não posso estar exigindo. Isso é uma cultura, 

eu lembro que quando eu estava começando a dar aula nos nonos anos lá no 

interior é... houve uma polêmica, porque o aluno não fazia nada e não 

conseguia nota; a menina não conseguiu nota e foi um sucesso porque 

coordenação e direção: "Dê mais uma chance, ajeita aí, como é que pode 
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reprovar em inglês? Passou em português, passou em matemática, e vai 

reprovar em inglês?" É... e assim, eu danço conforme a música, eu vou ficar 

reprimindo... retendo o meu aluno, numa série porque ele não aprende inglês? 

Eu não posso, não acho que devo cobrar isso do menino não. (Prof.ª Jessy-E). 

 

 Para a acomodação a esse modo de funcionamento da escola, os professores utilizam 

estratégias de socialização que, segundo Woods (1990), dizem respeito às regras de convivência 

que visam a propiciar uma relação harmônica, não só entre professores e alunos, mas também 

entre professores e os demais membros da comunidade escolar. Nisso está também implicada 

a imagem que o professor quer dar de si aos outros (CHARLOT, 2000). No entanto, alguns 

professores mostram-se reticentes quanto a essa representação que alguns têm dessa disciplina, 

como foi o caso da professora Vanessa, citado na seção 5.  

A professora Marilyn afirmou em sua entrevista a respeito do seu trabalho docente: “[...] 

a gente fica meio que num faz-de-conta e isso ano após ano”. Isso pode se estender ao elemento 

docimológico relativo à disciplina língua inglesa, quando quem a ensina não se sente 

confortável em exigir, ou até mesmo legitimado a esperar que o aluno aprenda. 

 Considerando-se os constituintes da disciplina delineados por Chervel (1990), 

segundo os dados obtidos nas entrevistas, o ensino de exposição do inglês apresenta-se 

principalmente como um conteúdo de conhecimentos apresentado pelo professor através do 

livro didático, apostilas ou da escrita na lousa. Ele consiste principalmente no ensino de 

leitura e gramática. Os exercícios também são trazidos pelos livros ou apostilas. As práticas 

de incitação e motivação tendem a focalizar as vantagens de se saber inglês para o mercado 

de trabalho no futuro, mas ocorrem também tentativas pontuais de se estabelecer relações 

entre o objeto de ensino e o cotidiano dos alunos. Quanto ao aparelho docimológico, 

predomina a avaliação escrita com itens vocabulares e gramaticais. Sua função não é apenas 

de verificação da aprendizagem, mas também de controle do comportamento dos alunos, de 

atribuição de seriedade à disciplina – o que é ambíguo porque, em geral, na comunidade 

escolar, é inconcebível a reprovação de um aluno em inglês. Em muitos casos, 

parafraseando Charlot (2013, p. 154), “dar uma satisfação à instituição” é mais importante 

do que a própria aprendizagem.  
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Na sequência, pelo fato de o inglês ser uma disciplina que se propõe a ensinar um idioma 

adicional, que segundo Freeman (2016), muitas vezes é o conteúdo e o meio de ensino, será 

tratada a questão da língua predominantemente utilizada durante as aulas. 

 

6.4 O IDIOMA PREDOMINANTE DURANTE A AULA 

 

 Conforme afirmado anteriormente, dos 35 participantes iniciais da pesquisa, 23 deles 

aceitaram ser entrevistados. Ao serem perguntados sobre como lidavam com a língua materna 

e a adicional nas aulas de inglês, a maioria dos professores entrevistados afirmou ministrar suas 

aulas majoritariamente em português e os demais afirmaram mesclar o português com o inglês. 

Conforme a Figura 11, nenhum deles ministra sua aula exclusivamente na língua-alvo: 

Figura 11 – Idioma utilizado para ministrar as aulas 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Freeman (2016) propôs um modelo de ensino em que a língua é ao mesmo tempo o 

conteúdo, o meio de transmiti-lo e a linguagem da prática. Esse autor argumenta que é 

importante para a identidade do professor quando esses três usos da língua estão sincronizados. 

Segundo esse autor, exercer seu ofício utilizando a língua-alvo como meio para ensiná-la 

fortalece a confiança do docente, bem como sua apropriação do discurso profissional – sua 
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linguagem da prática – na interação com seus pares. Afinal, ele se sente capaz de falar 

tranquilamente sobre o que ensina e seus desafios, usando a língua que é seu objeto de ensino. 

No entanto, esse autor afirma que o modelo globalmente mais comum no ensino de línguas 

adicionais nas escolas é aquele em que se utiliza a língua materna para explicar a língua-alvo. 

É o que ocorre com os professores do presente estudo. Eles expõem seus motivos:  

 

Nesse meu andamento aí de anos, né? Trabalho em definir minhas regras, 

meus padrões, então, assim, eu uso a língua PORTUGUESA para dar aula de 

inglês. Na minha prova, o enunciado é em português, no caso da escola da 

rede municipal, quem aplica a prova de inglês? Não sou eu. (Prof.ª Jessy-E, 

ênfase da professora). 

 

Uso mais o português. Uso o inglês, às vezes, no conteúdo que está ali pra 

passar. Como o tempo é pouco, então não dá pra fazer. Se eu pudesse, eu 

focava... eu não foco a parte oral, por exemplo. E foco o conteúdo, ou certo 

ou errado, eu foco o conteúdo porque na avaliação vai ser cobrado, então, eu 

foco no conteúdo da avaliação. No início, eu ensino aquela classroom 

language, mas não fico, não cobro na avaliação, eu cobro mais a parte escrita. 

Eu ensino em inglês como é que se fala, peço pra eles repetirem, mas na 

avaliação, eu cobro mais a parte escrita. As explicações eu faço em português. 

(Prof. Daniel-E). 

 

[...] então, a maior parte do tempo na minha aula eu falo em português, quando 

eu estou falando alguma coisa em inglês com eles, até lendo os textos com 

eles, para eles é como se, tipo assim: "Tá me xingando", sabe? Então você não 

consegue, eu pelo menos não consigo conduzir uma aula em que eu chegue e 

cumprimente eles em inglês e continue em inglês até o final da aula, não 

consigo, nem no ensino médio, e eu acho até que é pior ainda no ensino médio, 

por mais incrível que pareça. (Prof. Gilbert-E). 

 

Eu só uso português. A maioria das... algumas vezes, a gente... várias vezes, a 

gente utiliza em sala de aula os diálogos que vão ser em inglês, a gente pede 

pra eles repetirem e tal, palavras, mas, como eu disse, eu não, eu não quero, 

se já é difícil a minha matéria pra eles eu falando quase a aula inteira em 

português, e só a gramática e os textos! [...] Aí vem um professor de fora, de 

não sei de onde, do Sul, pra dar aula pra gente, pra palestrar pra gente, e dizer 

pra gente que tem que falar tudo em inglês na sala, aí, a gente sempre 

interrompe, você não dá aula pra falar tudo em inglês na sala. (Prof. Fred-E). 

 

 Nos relatos, os motivos que levam os professores a utilizar a língua portuguesa em suas 

aulas são: o tempo reduzido da aula, a atitude desfavorável dos alunos, que não conseguem 
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compreender, a inibição dos alunos e/ou do professor60, e o fato de as provas serem aplicadas 

por outros professores que não são de inglês durante a semana de avaliação. 

 O português é a língua utilizada pelos professores para as explicações do conteúdo, 

sendo que o inglês aparece nas aulas por meio dos exemplos utilizados para ilustrar essas 

explicações. O inglês comparece também através de pequenos textos ou diálogos e do ensino 

do vocabulário, como repetição da pronúncia das palavras. Se a aula fosse lecionada toda em 

inglês, os professores acreditam que se perderia muito tempo, a disciplina se tornaria ainda mais 

difícil do que os alunos já acham. Então, basicamente, o inglês é “treinado” através de 

repetições de palavras ou frases: 

 

Eu falo pouco inglês [...] eu treino muito, muito, por exemplo: “Vamos falar 

as palavras que a gente aprendeu hoje!” – falo em português e treino as 

pronúncias. Acho que isso eu precisaria melhorar porque eu tenho vergonha 

[...]. (Prof.ª Tatianna-E). 

 

Falo com eles, peço pra fazer leituras, tem alguma frase assim, peço pra eles 

acompanharem, mesmo que seja só pra repetir, eu leio e eles repetem, alguns 

momentos, dá pra fazer isso, pra aumentar a exposição deles mais à língua. 

(Prof. George-E). 

 

O português eu uso mais por conta do meu público, que não tem o inglês 

avançado [...], não adianta eu chegar falando inglês senão eles dizem: 

“Professora, o que é você tá falando?”. Eles não entendem nada, eu até 

chego brincando, às vezes, mas é só para brincadeira mesmo [risos]. (Prof.ª 

Ruth-E). 

 

 Freeman (2016) argumenta que ensinar sobre a língua sem que ela seja regularmente 

utilizada em sala de aula pode torná-la menos real para os alunos, porque ela passa a ser 

reificada como conteúdo através dos discursos sobre ela. O autor afirma que, dessa forma, ela 

se torna um ótimo conteúdo de ensino, mas deixa de ser funcional como meio de interação e de 

gestão da sala de aula.  

Conforme já mencionei, há professores que afirmam buscar “mesclar” o português com 

o inglês durante as aulas: 

                                                           
60 Apenas uma professora informou sentir vergonha de falar inglês, nos demais casos, a inibição relatada vem 

dos alunos. 
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Às vezes eu começo com inglês, depois na hora de explicar os assuntos, de 

falar algumas coisas, eu falo em português para ele entenderem melhor, e 

na hora de puxar o vocabulário, para eles ficarem mais... vocabulário, 

sentenças, alguma frase que eles realmente queiram que seja aprendida, né? 

(Prof.ª Milly-E). 

 

Eles me odiavam [quando ela falava tudo em inglês]. E aí eu comecei a 

lembrar da minha graduação, que quando a minha professora ensinava, ela 

começava a mesclar. Então, eu aprendi muito mais assim, quando o professor 

mesclava o português e tal, e não adiantava ehhh... eu ficar falando em inglês. 

Uma coisa é a gente ensinar em cursinho, de inglês, né? Outra coisa é a gente 

ensinar em escola pública que a proposta é outra, então se a gente chegar na 

sala de aula e começa a falar inglês, a gente vai acabar frustrando o aluno, ele 

vai acabar odiando o professor. (Prof.ª Rebecca-E). 

 

É português-inglês na sala o tempo todo, falo em português. Tem coisas que 

eu escrevo no quadro em português, aí, boto o exemplo em inglês, [...] agora 

vocabulário eu busco fazer repetição para eles aprenderem a falar porque 

eles... eles... eles QUEREM isso também, e a gente tem que fazer isso. Então, 

para não falar do jeito que está escrito pela irregularidade de pronúncia e 

escrita do inglês, aí, eu busco fazer repetição é... muitas vezes, tento, né? Ler 

em inglês, tento... (Prof.ª Susan-E, ênfase da professora).  

 

Eu tentei pegar as séries iniciais e mesclar um pouquinho, ainda faço hoje um 

pouquinho, mas eu percebi que é o seguinte: é muito difícil você promover 

uma continuidade nisso aí. Devido não só à rotatividade de alunos, porque 

[começa] com um grupo de alunos no 6º, quando você está no 7º entra um 

grupo de alunos na sua sala que não eram seus alunos antes, então, você, às 

vezes, fala algumas coisas em inglês que os seus alunos tenham visto, mas 

aquele pessoal não entende o que você está falando. (Prof. Marvin-E). 

 

 Falar inglês na aula o tempo todo seria um motivo de frustração e irritação para os alunos 

porque os professores acreditam que eles não conseguiriam entender e se perderia muito tempo. 

No entanto, alguns docentes afirmam que há alunos que gostariam de ouvir e de falar o idioma, 

por isso eles buscam misturar o português e o inglês quando estão ensinando.  

 Embora seja importante a máxima exposição possível dos alunos ao idioma-alvo, às 

vezes, isso não é totalmente exequível, seja por falta de “domínio” do idioma por parte do 

docente, pelo nível de conhecimento dos alunos, ou, até mesmo, pelo tempo da aula. Por isso, 

é preciso considerar cuidadosamente o contexto de atuação dos professores, a gestão e a 

dinâmica da sala, para que os alunos não fiquem sem entender o significado da aula. A 

professora Melanie optou por utilizar a língua portuguesa, embasando sua decisão: 
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O uso da língua portuguesa, né?! [...] A aula não vai ser inteira em inglês, 

principalmente se o foco do curso for essencialmente a leitura instrumental, 

até porque as questões que vão ser colocadas ali na prova, são questões que 

vão estar em português, com as opções em português, assim como é o ENEM 

que eles fazem hoje, né? Tem textos em inglês, mas com perguntas em 

português, então tem que seguir esse molde. Então, eu acho que culturalmente 

ainda existe um preconceito por partes dos alunos, com relação ao uso do 

português. Eu me sinto muito tranquila com relação a isso, porque desde o 

início do curso eu tento explicar para eles tudo, os objetivos, o porquê de a 

gente estar falando em português, o porquê de a gente estar trabalhando texto 

e etc. (Prof.ª Melanie-E). 

 

 Para Oliveira (2015), existe uma crença de que só o inglês deveria ser falado nas aulas, 

mas esse autor argumenta que há ocasiões em que o uso da língua portuguesa pode ser muito 

mais útil, por evitar a perda de tempo, por exemplo, quando é necessário explicar uma palavra 

mais difícil como um termo abstrato ou coisas que não existem em nossa cultura. Às vezes, no 

intuito de não traduzir, o professor faz tanto “malabarismo” que acaba quebrando a dinâmica 

da aula e o interesse dos alunos. 

 Além disso, utilizar ou não o idioma-alvo durante a maior parte do tempo nas aulas vai 

depender da lógica que o professor pretende seguir em seu ensino: se for a lógica específica dos 

saberes escolarizados, que procura refletir sobre o que é a língua, apresentando-a através de 

discursos, talvez ele precise utilizar mais o português durante as explicações. Por outro lado, se 

for a lógica de aprender à maneira dos cursos de idiomas, por exemplo, ele pode priorizar o uso 

da língua-alvo. É preciso que ele compreenda também qual a finalidade do ensino de inglês na 

escola, e a partir dessa compreensão, decidir o que fazer a respeito disso, se vai alinhar-se a 

essa finalidade ou fazer diferente. Mas, para qualquer das decisões, é preciso ter em mente o 

que o professor George costuma afirmar para seus alunos: “A maioria de vocês, o contato com 

o inglês é aqui na escola”. 

 

6.5 A RELAÇÃO COM O INGLÊS 

 

A teoria da Relação com o Saber volta-se para as maneiras de o sujeito apreender o 

mundo e atribuir sentidos a ele. Portanto, este estudo buscou compreender qual a relação dos 

docentes com o ensino do idioma, sendo importante também verificar sua relação com o idioma 
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que ensinam. Abordo esse aspecto considerando de que modo os professores percebem o papel 

do inglês no mundo atual, em sua vida diária para além do exercício profissional e a questão do 

afeto pelo idioma. Esse último aspecto não estava previsto nos objetivos iniciais da pesquisa, 

mas emergiu espontaneamente nos relatos de alguns dos professores, sendo que 52% deles 

revelaram sentir amor, paixão ou gostar muito do idioma. 

 

6.5.1 O inglês para o mercado de trabalho 

 

Quanto à percepção dos professores sobre o papel do inglês no mundo atual, eles fazem 

referência a ele como língua hegemônica, global (em referência à globalização), universal e 

outros termos semelhantes para exprimir a importância que eles conferem ao idioma: 

 

É a língua mais importante do mundo. Por mais que se fale da China, do 

mandarim. Eu acho que se chegar a ser tão hegemônico quanto o inglês vai 

demorar muitos anos, a muito longo prazo. Eu acho que o inglês ainda vai... 

Eu acho que muitos anos, séculos eu diria, é... ainda vai continuar sendo a 

língua hegemônica. (Prof. Fred-E). 

 

Porque a língua está em tudo! Nas redes sociais, na Internet. O mundo 

inteiro está globalizado nessa língua, nesse idioma, então, não tem por 

que fugir dele. Ninguém vai aprender mandarim e ninguém quer estudar o 

espanhol que está perdendo força com essa nova lei, então, eles têm que 

aprender! (Prof. James-E). 

 

[...] Já que é a língua universal, né? Uma língua bem difundida no mundo 

todo, acho que a mais difundida... acho que também não deixa de ser uma... 

uma...uma evidência de talvez uma dominação dos Estados Unidos como 

potência mundial, é assim que eu vejo, a maior potência. Eu acho que é uma 

forma de dominação, mas não assim só esse lado... tem o lado positivo 

também. (Prof. Daniel-E). 

 

Então, eu acho justamente que é por essa necessidade de... de... você estar por 

dentro do inglês global, um sistema que é global e que envolve o inglês nisso. 

Então, isso é importante demais você aprender a lidar com as situações, por 

exemplo: o que é delivery? Que é uma coisa... delivery é pronta-entrega, mas 

ninguém bota “pronta-entrega”. Essas coisinhas que vão pra dentro de outros 

países, né? [...] Então, eu ainda acho que é uma língua extremamente 

necessária.  (Prof.ª Milly-E). 
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 Corroborando o pensamento de Rajagopalan (2005b), de que é preciso “dominar” o 

inglês a fim de não ser dominado por ele, os professores mostram-se conscientes das relações 

de poder exercidas por intermédio da língua inglesa, mas percebem o aprendizado desse idioma 

como uma necessidade no mundo atual e como condição de inserção e/ou permanência na rede 

de fluxos da globalização. Nesse sentido, procuram exercer um senso prático em relação ao 

idioma, mas são realistas a respeito dos discursos sobre o inglês. Uma fala da professora 

Marilyn exprime bem isso: 

 

Só que a visão que se dá para a língua inglesa é que..., né? E também tem essa 

coisa: se aprender inglês, o MUUUNDO é, assim..., parece que, num toque de 

mágica, tudo vai ser maravilhoso na sua vida. E isso, claro, se a pessoa for 

realmente aprender inglês, o mundo se abre para ela principalmente se ela 

conseguir viajar, se ela conseguir uma profissão que ela vá usar o inglês, vai 

adquirir muito mais espaço no mundo dela de trabalho e no mundo social, na 

vida social também. (Prof.ª Marilyn-E, ênfase da professora). 

 

 Então, para essa professora, aprender o inglês não é a chave para a solução dos 

problemas. Ela argumenta sobre a necessidade de se considerar quem é esse sujeito que está 

aprendendo, qual a sua posição no mundo e o que ele consegue realizar a partir dessa posição.  

Quanto às explicações dos docentes sobre a importância do inglês, são semelhantes às 

que foram discutidas em relação aos alunos, no item 6.2, sobre as práticas de incitação e 

motivação, em que persiste a ótica do mercado de trabalho: 

 

As empresas hoje em dia não querem nem saber! Você tem que saber 

inglês e fluente! [...] A necessidade, no dia a dia, as pessoas vão precisar do 

inglês, em um momento ou outro, você está no shopping, chega um turista e 

um funcionário desse não sabe lidar. Como é que você vai atender, como 

é que você vai vender o seu produto? (Prof. George-E). 

 

Nesse sentido, embora os professores reconheçam a presença do inglês no dia a dia, há 

uma preocupação em se colocar o idioma como uma via de acesso a um emprego no futuro, 

para o qual os alunos devem estar preparados a fim de romper com os laços da pobreza, pois, 

para quase metade dos docentes, o inglês significa um diferencial no currículo para a disputa 

por uma vaga no mercado de trabalho. No entanto, as práticas do ensino do idioma parecem 

destoar dos objetivos de preparação para o mercado de trabalho, visto que são ensinadas 
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predominantemente as regras da língua e a leitura e não o seu uso ou a aplicação no tipo de 

prática social apontado pelos professores. Seus exemplos apresentam o tipo de emprego que 

exige a produção oral – como atender clientes, falar com turistas – não se restringe à leitura de 

textos escritos. 

 

6.5.2 O inglês na vida dos professores 

 

Tendo em vista as afirmações dos professores sobre a importância do inglês na esfera 

global, indaguei sobre o lugar desse idioma na sua vida pessoal, para além de sua atividade 

profissional, a fim de compreender se essa importância se estendia também ao nível subjetivo. 

Nesse sentido, a partir dos relatos, elaborei o Quadro 14, que apresenta dados quanto ao uso do 

inglês na vida diária: 

Quadro 14 – Uso do inglês por professor(a) além da atividade profissional 

USO DO INGLÊS Nunca Raramente Às vezes Sempre Subtotal 
Total 

Geral 
Quantitativo de 

professores por 

gênero 

F M F M F M F M F M 

1 0 6 2 6 3 2 3 15 8 23 

Participação (%) 4,3 0 26,1 8,7 26,1 13 8,7 13,0 65,2 34,8 100,0 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Apenas uma professora afirmou nunca utilizar o idioma em sua vida diária, alegando 

falta de tempo: 

Não. Até gostaria, mas não tenho tempo. Tenho um monte de livros em inglês 

que não dá tempo de ler e filmes que não consigo ver por causa da correria. 

Como lhe disse, peguei horas suplementares nessa escola para ver se aumenta 

um pouco minha renda. (Prof.ª Silvia-E). 

 

Já outro professor – que raramente tem contato com o idioma fora do ambiente escolar 

–, além da falta de tempo, queixou-se do cansaço causado por sua jornada de trabalho. Ele 

leciona em duas escolas e em mais de vinte turmas diferentes. Ele desabafou: 
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Eu tenho até umas revistas em quadrinhos pra ler em inglês, [...] aí, não dá 

tempo, né? É mais isso, agora mesmo eu estava querendo ler um quadrinho, 

mas, daqui a pouco, eu pego no sono e não leio. Pela falta de tempo mesmo, 

eu até preciso. Agora, eu estou fazendo um cursinho, e estava comentando: 

“Poxa! Eu estou sentindo falta de estudar, de aprender, eu fico só ensinando, 

trabalhando, e até o próprio inglês mesmo..., eu tenho que aprimorar meu 

inglês. Mas é questão de falta de tempo mesmo. (Prof. Daniel-E). 

 

O curso a que o professor – que está no magistério há vinte anos – se refere é um 

preparatório para um concurso em outra área, pois ele se sente frustrado e adoecido com sua 

atual profissão61.  

Dentre os professores entrevistados que afirmaram utilizar com menos frequência 

(raramente e às vezes) o inglês na vida extraescolar, quase dois terços são do gênero 

feminino62. Alguns dos seus relatos revelaram certas restrições para seu aperfeiçoamento 

contínuo no idioma: 

 

Às vezes, eu tento falar um pouco com meus filhos em casa. [...] Mas filmes 

eu tenho tentado, mas lá em casa só Jesus na causa para conseguir fazer isso! 

É só uma televisão pra dividir para quatro: eu e mais três [dois filhos e o 

marido]. E eu quero em inglês, ainda que tenha a legenda embaixo, mas eu 

quero ouvir para treinar o listening [...]. Eu comecei a fazer um cursinho [...] 

só que apareceram alguns impedimentos e eu tive que trancar. Então, eu fico 

ouvindo alguma coisa como a música, embora seja uma raridade ouvir música 

[...]. (Prof.ª Enya-E). 

 

[...] Pelo fato de não ter tempo, de estar trabalhando, você sabe, mulher não é 

brincadeira! Você chega em casa você não vai deitar não, você vai é arrumar 

a casa, ajeitar as coisas, então... Meu marido não, ele chega lá e ele 

simplesmente começa a ler, ler, ler, não quer nem que eu fale com ele porque 

ele está lá na leitura dele. E eu não, não tenho hora para isso. Então, acabo 

sempre deixando de lado, mas eu acho que é importante também, tem que 

pegar esse costume de ler, né? Ler mais. Meu vocabulário eu acho que está 

muito... está bem ruinzinho, devagar, pobre. Eu estou me sentindo assim. 

(Prof.ª Jessy-E). 

 

Tentar praticar naqueles poucos minutos que a gente tem, tento dedicar a 

isso, a unir de certo modo prazer e trabalho, conhecer as novas bandas, 

                                                           
61 A questão do desejo de permanência ou abandono na/da profissão é considerada no item 6.6. 
62 Não foi objetivo desta pesquisa investigar sobre as relações de gênero no ensino de inglês. No entanto, a 

diferenciada condição feminina emergiu desses relatos como um desabafo das professoras – algumas até 

agradeceram pela entrevista, elas acharam que serviu como uma terapia. Portanto, tornou-se importante considerá-

los para a compreensão da sua relação com o saber. 
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conhecer os novos seriados, e trazer isso de certo modo pra minha prática. 

Mas eu confesso a você que depois que eu virei mãe... [risos], as coisas 

ficaram mais difíceis, né?! É muito mais difícil hoje dedicar o tempo que eu 

conseguia [...]. (Prof.ª Melanie-E). 

 

Eu uso, mas muito pouco, eu sinto essa sobrecarga minha, por conta do nosso 

trabalho, eu sou dona de casa [...] eu leio um pouco, mas não o quanto gostaria, 

eu vejo alguns DVDs ainda com pronúncia, algumas diferenciadas, eu gosto 

de estar dando uma olhada, mas não o quanto eu preciso. [...] De vez em 

quando eu me aperfeiçoo um pouquinho, mas não em cursinho como eu 

queria, até por conta da nossa grade, não sobra tempo. (Prof.ª Ruth-E). 

 

 As professoras falam de elementos complicadores relacionados à falta de tempo e de 

recursos materiais – uma delas ensina em regime de contrato, e, às vezes, fica sem trabalho 

fixo. Elas também mencionaram outros fatores, como a jornada de trabalho, as tarefas 

domésticas e o cuidado dos filhos.  

Dentre as mulheres que costumam ter um contato constante com o inglês, uma justificou 

isso pela sua condição de solteira:  

 

[...] eu assisto a muita série, muito filme, quando dá também, né? [Risos] 

Como eu sou solteira, então, não tenho muitos problemas, só tenho namorado, 

aí, né...? Não tenho filhos nem nada. Então, a casa é só minha mesmo, que é 

rapidinho [arrumar], aí, dá tempo de fazer essas coisas. (Prof.ª Milly-E). 

 

 Isso não quer dizer que as professoras donas de casa e mães estejam necessariamente 

impossibilitadas de se desenvolverem profissionalmente, tanto é que 77% das mulheres desta 

pesquisa fizeram algum curso de pós-graduação (strictu ou lato sensu). Além disso, 

mundialmente, as pesquisas mostram que as meninas são mais bem-sucedidas que os meninos 

na escola, não importando o cenário econômico, político e social, e até mesmo nos países em 

que prevalece a desigualdade de gênero (VOYER; VOYER, 2014).  

Apenas cinco participantes (três homens e duas mulheres) afirmaram utilizar sempre o 

inglês em sua vida extraprofissional. Tal uso ocorre através da leitura de livros, da comunicação 

com amigos, da prática de assistir a seriados de TV, filmes, noticiários, ouvir músicas, realizar 

traduções profissionais para dublagens e legendagens, conforme os relatos a seguir: 
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Sim, eu tenho contato absurdamente grande com a língua na verdade, [...] leio 

bastante, eu tenho um aplicativo [...] onde eu leio meus livros durante a noite, 

quase assim, eu já estou no livro 41, todos eles em inglês. [...] Vejo muita série, 

abri mão da TV aberta há muito tempo, vejo mais séries, filme toda semana, 

tenho amigos que eu converso com uma certa frequência pelo Skype, estou 

fazendo aula com essa professora de São Paulo que eu conheci no Braz-Tesol 

que teve aqui ano passado, eu a conheci, estou fazendo aula pra me reforçar 

pra um exame que vou fazer agora dia 30. Eu tenho contato muito grande, 

muito grande. Assim, meu Facebook já é em inglês, minhas redes sociais. Meu 

contato é com a língua inglesa, o pessoal quando chega na minha casa, lá no 

meu escritório vê assim minha biblioteca e fala: "Não tem livro em português 

não?" Tem os da minha esposa, porque os meus são quase todos em inglês. 

Então, eu gosto muito, tenho muito contato [...]. (Prof. Marvin-E). 

 

Leio muitos livros em inglês. Tenho muitos e-books. Leio... vejo filmes em 

inglês também, sem legenda. E eu trabalho também como tradutor. Então, 

além de ser professor também sou tradutor. Então, também utilizo nessa área. 

[...] Traduzo... traduzo pra dublagem e pra legendagem, e traduzo, e também 

sou intérprete, mas não tem muito, não aparece muitas coisas como intérprete 

e também não busco muito. (Prof. Fred-E). 

 

Isso, eu mantenho essa relação sim, assistindo CNN, seriados também eu boto 

em inglês. Quando eu chego em casa, na TV a cabo lá, eu coloquei uma no 

meu quarto, justamente pra poder manter o contato, porque há uma regressão, 

se você não mantiver o contato, perde, né? Aí, eu mantenho o contato, estou 

sempre lendo, vou adquirindo os livros, gramática, mantenho muito o contato. 

(Prof. George-E). 

 

Eu procuro estar sempre me atualizando porque quando a gente deixa de 

ensinar no curso de inglês perde um pouco das habilidades comunicativas. [...] 

Hoje com os recursos da Internet, eu não vou dizer a você que eu leio romance, 

eu tenho minha estante, lindos e arrumadinhos, cuidados, bem cuidados, 

arrumadinhos, limpinhos, mas eu não leio muito, eu leio mais artigos e assisto 

muitos vídeos explicativos de assuntos aleatórios que eu queira em inglês, fora 

seriado que é paixão, e filmes também... e filmes também, eu procuro me 

atualizar [...]. (Prof.ª Susan-E). 

  

Embora a maioria dos professores entrevistados tenha afirmado não poder ter, na vida 

particular, o contato que gostaria com o inglês, eles estabelecem uma relação de afeto com o 

idioma que é a matéria-prima de seu trabalho. Isso será detalhado no próximo subtítulo. 
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6.5.3 O inglês e o afeto 

 

Foi marcante a relação de afeto que alguns professores afirmaram estabelecer com o 

inglês. Isso foi expresso por eles através de termos como paixão e amor: 

 

Toda a vida eu fui apaixonada por inglês! Quando meu pai tinha um 

dicionário de 1950 e... e eu era louca pra pegar, mas nunca tive acesso. [...] E 

quando eu comecei, eu vim ter aula de inglês no Ensino Médio em Aracaju, 

aí, eu fiquei apaixonada! Meu Deus, que paixão! Aí, foi quando eu tive a 

oportunidade de manusear aquele dicionário! Meu Deus! Para mim era uma 

realização, sabe? Um casamento, quando a mulher casa com o homem que 

ama era eu quando pegava o dicionário que meu pai liberava. Então, toda vida 

eu gostei muito [...]. (Prof.ª Enya-E). 

 

A minha primeira paixão pelo inglês foi quando tive contato pela primeira 

vez, quando era criança na escola, sem dúvida, era minha matéria preferida 

desde sempre. A possibilidade de navegar por universos diferentes, mares 

ainda não navegados, mas na minha cabeça de criança era isso, era estar num 

lugar diferente, no além. Então, me apaixonei à primeira vista, mas tirando 

isso, eu falo de uma paixão mais madura, eu já estava ali com 18 anos, 17, e 

eu comecei a estudar inglês em uma escola [...] e eu me apaixonei, gente, 

pelos meus professores! Eu posso dizer isso, com toda a certeza, do fundo do 

meu coração assim, o fazer pedagógico dos meus professores nessa escola, 

né?! Então, eu fiquei apaixonada, encantada com aquilo, eu não conseguia 

vislumbrar, por exemplo, a parte material da profissão, então, se você parar 

pra pensar na parte material, quanto que está o salário de um professor? (Prof.ª 

Melanie-E). 

 

Como... como começou minha paixão pelo inglês? Eu acho que a 

americanização do país. Na verdade, eu sou extremamente apaixonado pelos 

Estados Unidos, apaixonado pela cultura, pela música [...]. (Prof. Larry-E).  

 

É importante, porque é uma língua universal, é o segundo idioma, inglês é 

tudo, é paixão!  (Prof.ª Tatianna-E). 

 

Eu amo o inglês, desde pequena tinha a curiosidade de aprender essa língua. 

(Prof.ª Rebecca-E). 

 

Ah! Eu queria aprender. Mas dinheiro eu não tinha pra fazer cursinho, 

então, o que eu aprendi foi assim, eu gostava de música, na escola, eu nunca 

tive dificuldade na escola, então, eu ficava alegre quando tinha aula, na 

época, a gente tinha que comprar o livro de inglês. Quando eu estudei inglês 

era só na sétima e na oitava série, que agora é oitavo e nono ano. Então, foi 
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ali que eu fui ter esse contato mais formal com o idioma e eu adorava. 

(Prof.ª Marilyn-E). 

 

 Essa relação de afeto surgiu, na maioria dos casos, desde cedo na infância, por 

intermédio da escola, da música e do contato com a cultura norte-americana em geral. A questão 

da afetividade está presente em seus relatos orais e apareceu também nos Balanços do Ensino 

de Inglês, quando uma professora afirmou que além de amar o idioma, tenta incutir em seus 

alunos esse mesmo amor: 

 

Sou professora por que amo inglês e tento passar este amor pela língua 

estrangeira para meus alunos. É uma batalha árdua, mas compensa, mesmo 

ouvindo comentários deste nível: “Professora, por que tenho que estudar 

inglês se não vou viajar?” ou: “Para que serve isto?”. (Prof.ª Pamela-B).  

 

Os sentimentos positivos para com a atividade profissional são importantes para a 

realização pessoal e laboral dos sujeitos, pois estão relacionados à questão do prazer e dão 

sentido à atividade de ensinar. Quando é possível derivar prazer do trabalho, isso pode 

contribuir para a construção identitária do sujeito dentro de sua profissão. Nesse sentido, o 

professor Daniel afirmou que, no início de sua carreira, por gostar do idioma, ele conseguia unir 

o útil ao agradável: 

 

Acho que foi por ter gosto pela língua inglesa. Não sei se é vocação... [risos]. 

Eu acho que foram as circunstâncias. Eu tinha gosto pelo inglês e queria 

aprofundar a língua inglesa. Eu não via outra coisa que não fosse ensinar, né? 

Aproveitar uma coisa que eu gostava pra poder usar para o trabalho. (Prof. 

Daniel-E). 

 

No entanto, nem sempre o gosto pelo inglês coincide com o gosto pela profissão de 

professor de inglês. Conforme declarou a professora Pamela: 

 

Eu sempre, desde criança, eu sempre fui apaixonada pela língua inglesa [...]. 

Aí, eu tinha o sonho de ser intérprete. É, não conseguia, e disse: “Não, já que 

eu gosto tanto de [inglês]… olhe, vou ficar é na coisa do inglês, que é uma 

coisa que eu gosto mesmo, aí, vai que eu vá fazer esse curso de tradutora...!”. 

É… a gente tem uma expectativa, né? Quando entra nessa profissão, aí, 

depois... se decepciona! (Prof.ª Pamela-E). 
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No caso dos participantes desta pesquisa, esse amor pelo inglês pôde tanto desvanecer-

se ao longo da carreira como, em alguns casos, evoluir para a descoberta de uma identificação 

com a profissão docente. Há casos pontuais daqueles que, no princípio, não tinham afinidade 

com o inglês ou com a docência, mas depois não conseguiam mais se ver em outra profissão, 

pois passaram a tomar gosto por ela. No próximo item, serão considerados esses aspectos. 

 

6.6 A RELAÇÃO COM A PROFISSÃO 

 

Esta seção aborda os aspectos concernentes à relação dos professores de inglês com sua 

profissão. Isso inclui o ingresso na carreira e o desejo ou não de permanência nela. No caso 

daqueles que se sentem desestimulados na profissão, são apresentados alguns dos motivos desse 

desestímulo. Também são consideradas as questões sobre o seu desenvolvimento na profissão. 

 

6.6.1 Ingresso e desejo de permanência ou não na profissão 

 

Quando indagados sobre o que os levou a se tornarem professores, a maioria respondeu 

que foi uma questão de oportunidade. Por oportunidade entenda-se uma via de acesso ao 

mercado de trabalho e/ou um meio de, com essa profissão, continuar aprendendo sobre o 

idioma, mesmo que não houvessem pensado antes em se tornar professores de inglês. Seis deles 

relataram que foi a identificação com a docência e apenas dois mencionaram como motivo as 

duas coisas, conforme indicado no Quadro 15: 

Quadro 15 – Quantitativo de professores quanto ao motivo de ingresso na profissão 

Motivo de 

ingresso na 

profissão 

Oportunidade Gosto pela 

profissão 

Oportunidade e 

gosto pela profissão 

Total 

Nº de professores 15 6 2 23 

Frequência (%) 65 26 9 100 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dentre os que ingressaram na profissão pela oportunidade de conseguir um emprego, 

alguns revelaram que ainda que não tivessem sido movidos pelo desejo ou sonho de se 
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tornarem professores, foi essa carreira que lhes proporcionou o acesso a determinados bens 

materiais e culturais: 

 

[...] Uma das coisas que eu agradeço pela profissão que eu sigo é pela 

remuneração que eu recebo. É que essa remuneração me dá condições de 

frequentar lugares como, por exemplo, um cinema [...] e também me dá 

condições financeiras de poder comprar coisas, buscar coisas que estejam 

diretamente relacionadas com essa profissão que eu sigo, por exemplo, eu 

compro livros, eu tenho condição de pagar uma Internet. [...] Eu agradeço, 

ainda que não foi minha primeira opção, nem tem sido um sonho pra mim ir 

pra sala de aula ser professor. Eu embarquei nessa profissão pela primeira 

oportunidade que eu tive, mas, ainda sim, eu agradeço muito porque é uma 

profissão que... ehh... me dá suporte e condições financeiras e que eu procuro 

desempenhar com o que eu posso, o máximo que posso [...]. (Prof. Larry-E). 

 

[...] Eu aprendi [como] autodidata, mas eu nem sabia muita coisa de inglês. 

Eu sabia uma coisa que era mais do que todo mundo na cidadezinha [risos], 

era mais do que todo mundo de lá que estava disposto a ensinar, né? No caso, 

não tinha [...] uns três professores de inglês na cidade inteira, se eu não me 

engano, e, quer dizer, e esse meu professor de inglês ia sair, ia abrir um 

negócio dele, mas ele não queria perder o vínculo. [...] E aí ele falou: “Você 

quer ensinar?”, eu falei: “Quero”. Ok, mas eu não sabia se eu queria mesmo, 

mas enfim, eu queria trabalhar, queria ganhar dinheiro, era cento e cinquenta 

e seis reais por mês [risos]. Pra mim era uma fortuna! (Prof. Fred-E). 

 

Foi uma oportunidade, porque eu sempre quis trabalhar [...] estava terminando 

o Ensino Médio. [...] Eu fiz pedagógico, quando eu estava terminando o 

pedagógico apareceu concurso público aqui nesta cidade [do interior]. Aí, eu 

fiz, inclusive eu ia fazer pra auxiliar, pra ficar na secretaria, quando eu vi pela 

quantidade de vagas que estavam inscritos, fiz para nível II, porque nível I 

tinha que ter experiência e eu não tinha experiência [...]. (Prof.ª Priscilla-E) 

 

 Além da oportunidade de entrar no mercado de trabalho, alguns dos professores optaram 

pelo magistério pela falta de condições de fazer outro curso, inclusive pela inexistência do curso 

almejado nas universidades e faculdades locais: 

 

Parece brincadeira, mas eu nunca pensei em me tornar professora de inglês, 

quando eu estava na faculdade, a professora me perguntava: “Por que você 

está aqui?”. E eu nunca neguei que eu fui por opção, como as outras áreas 

que eu queria fazer eram muito concorridas e, na época, Letras não era tanto, 

eu optei por ela [...] como eu já comecei depois que casei, criei meus filhos, 

já recomecei com trinta e cinco anos, e, aí, quando eu via tantos jovens 

estudando com a mente fresquinha, eu achava que eu não tinha capacidade 
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de passar em outros cursos, que o que eu almejava era fazer Psicologia, 

Direito. (Prof.ª Ruth-E). 

 

Minha história com o inglês foi diferente, meus irmãos foram mais estudiosos 

do que eu, eu era estudiosa, mas sempre tem aquele filho que dá mais 

trabalho. Então, na 8ª série fiquei [de recuperação] em inglês e minha nota 

foi 3,5. Tive que correr atrás para recuperar, nesse correr atrás, amei, estudei 

e nunca mais fiquei com o boletim manchado, só teve esse [...]. Aí, eu optei 

por Letras porque, no momento, minha mãe não tinha dinheiro para eu fazer 

faculdade em Aracaju. Eu queria fazer Psicologia, mas tinha muita 

dificuldade [...]. Aí eu pensei: “Já que eu estou me formando, vou começar 

a trabalhar”. Aí, fui fazer cursinho [de inglês] em Aracaju aos sábados [...]. 

Fiz durante cinco anos, aí gostei! Uma escola maravilhosa, muito moderna, 

muito atraente, que me apaixonei! E outra, sempre gostei de músicas 

internacionais. A música também me envolveu bastante, cantar, pronúncia 

eu adoro. (Prof.ª Tatianna-E). 

 

Eu queria ser intérprete [...] O curso de tradutor. Aí acabou porque não teve 

público. [...] Porque na época a gente não tinha dinheiro, ninguém trabalhava, 

aí sempre foi caro.[...] Quando eu estava perto de me formar, que eu já estava 

começando a trabalhar, fechou o curso [de tradução]. (Prof.ª Pamela-E) 

 

Na verdade, eu queria ser alguém sério em informática, mas precisava de 

inglês e na época não tinha curso [de nível superior] em informática, aí, tive 

que fazer inglês. (Prof. John-E). 

 

Dentre os professores que afirmaram ingressar no curso ou na profissão pelo fato de 

gostarem da língua inglesa e não porque desejassem ser professores, alguns vieram a tomar 

gosto pelo ofício no decorrer do curso ou da carreira, como o caso de professores como Ruth 

e George: 

Então, eu não me via com esse perfil de conhecimento no momento e aí eu fiz 

inglês/português porque eu achava que era mais fácil passar só que, no 

decorrer do curso, com a turma, os professores, eu fui me apaixonando e hoje 

eu não mudo meu curso, eu sou apaixonada pelo curso que fiz, já recebi 

algumas propostas de outros amigos pra fazer Direito, mas ainda não pensei 

em fazer outro curso porque eu gosto do que eu faço. (Prof.ª Ruth-E). 

 

Primeiro eu tentei pra Odontologia, mas eu nem cheguei a ver o resultado, eu 

desisti do vestibular [...]. Depois eu disse: “Vou fazer uma coisa que eu 

goste!”. Eu gostava muito de música, influência também da MTV, aí, eu disse: 

“Vou fazer inglês, quem sabe dá certo” [risos], pelo gostar mesmo. Quando 

eu entrei na universidade, eu vi que era uma coisa totalmente diferente do que 

eu pensava, o curso voltado não para aprender o inglês, mas para aprender a 

ensinar, e foi aí que eu fui gostando mais e mais [...]. Depois de um ano e meio 

na universidade eu consegui um estágio na prefeitura e comecei a ensinar na 
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escola que eu estou atualmente, ensinava à noite, estudava pela manhã e 

comecei a ter gosto pela coisa. (Prof. George-E). 

 

 No entanto, alguns desses professores perderam o entusiasmo pela profissão. Cito aqui 

os motivos mais marcantes, dentre eles, o sentimento de viver em um faz de contas: 

 

Mas pela parte de você viver meio que um faz de contas. Às vezes, até 

justamente pela quantidade de alunos, pela quantidade de turmas, é um pouco 

um faz de contas. Nem todo dia eu dou AQUELA aula que eu preparei, que 

eu... que saiu do jeito que estava aqui na minha cabeça, que eu arrumei tudo. 

Num dia só, em uma turma eu consigo, em outra já mudou. Tem turmas que 

tem mais meninos indisciplinados, então, você para a aula com toda a 

paciência do mundo. [...] É como uma imposição você exigir que o aluno 

aprenda a língua inglesa e você não dá as condições pra que ele aprenda, os 

meios pra que o professor realmente ensine o inglês. (Prof.ª Marilyn-E, ênfase 

da professora). 

 

 Essa professora explicou que o faz de contas se dá pela não garantia das condições 

mínimas para a efetividade do ensino de inglês na escola pública. Outros professores queixam-

se do perfil atual dos alunos e da sensação de subaproveitamento do seu potencial: 

 

[...] ele coloca um caderno embaixo do braço e diz pra mãe e o pai: “Eu sou 

estudante”. Então, ele se autointitula estudante pra ir à escola, e chega na 

escola deixa o caderno na carteira e vai para o corredor conversar, tocar violão, 

brincar, infelizmente consumir droga ou fazer outras coisas que a gente... eu 

não vou aqui, é... é até constrangedor de falar. (Prof. Henry-E). 

 

[...] eu só me sinto assim frustrada mesmo. Me sinto muito frustrada! Às vezes, 

eu saio daqui frustrada por não... é como se eles não exigissem de mim toda a 

capacidade que eu tenho. Às vezes, eu tenho que brigar pra manter a sala 

comportada, porque nem essa consciência de que eu estou numa escola para 

aprender..., muitas turmas não têm! Então, eu tenho que brigar para ter 

respeito, aí, até que eu pacifique a sala, que eu vou começar a ensinar, a aula 

acabou, isso me frustra muito! (Prof.ª Samantha-E). 

 

Apesar dos desencantos com o ofício, 61 % dos professores afirmam que continuaria na 

mesma profissão, caso tivessem a chance de mudar, conforme indica o Quadro 16: 
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Quadro 16 - Percentual de professores que permaneceriam nessa profissão (%) 

Descrição Nº Absoluto Frequência (%) 

Permaneceriam na profissão 14 61 

Mudariam de profissão 09 39 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Entre os motivos apontados para a continuidade na profissão está a acomodação à sua 

condição atual. Devido à idade e ao tempo já considerável de experiência no magistério, não 

pretendem passar por uma mudança radical. Além disso, esses professores acreditam que não 

conseguiriam fazer algo diferente, como afirma o professor Gilbert: 

 

[...] se eu mudaria, sendo professor, mesmo com essas dificuldades, eu acho 

que eu ficaria com o inglês, talvez eu fizesse, se fosse para fazer uma outra 

graduação até faria na área de Arte, que eu gosto muito também, História 

também me interessa, mas eu continuaria na área das Letras, acho que eu 

continuaria sim. É... eu já sou professor há tanto tempo que eu acho que não 

saberia fazer outra coisa. (Prof. Gilbert-E). 

 

Isso não significa que os professores que preferem permanecer na profissão estão todos 

satisfeitos e realizados com ela. Dos 14 participantes que afirmaram não pretender mudar de 

profissão, apenas 3 professoras referiram-se à sua experiência no magistério, respectivamente, 

como sendo “boa”, “muito boa” e “muito benéfica”. Coincidentemente ou não, essas 

professoras relataram que trabalham em escolas com boas condições de estrutura e gestão, como 

no exemplo a seguir: 

 

Tem sido uma experiência muito boa, ehh... no meu caso, porque eu gosto 

muito da estrutura da escola que eu trabalho no estado [possui dois vínculos], 

estrutura física mesmo, o gerenciamento das ações, a quantidade de pessoas 

que apoiam a gente. Então, eu tenho mais... tenho mais gosto, vamos dizer 

assim, nessa escola que eu dou aula do estado, mas aluno... aluno é aluno, 

aluno é... é sempre assim. Então pense numa experiência boa! Eu gosto! (Prof. 

Susan-E). 

 

Os demais professores que preferem permanecer na profissão, com exceção daqueles 

que afirmam trabalhar por amor, referem-se a ela utilizando descritores negativos, tais como: 
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“dando murro em ponta de faca”, “um sentimento de impotência”, “perda de empolgação”, 

“uma experiência complicada’, “um baque”, “um desafio”, “um choque”, “um processo 

doloroso física e psicologicamente”, “uma frustração” e “um cenário desfavorável”. Dessa 

forma, eles expuseram algum tipo de insatisfação profissional. Um deles expressou-se do 

seguinte modo: 

 

O meu trabalho, infelizmente, não alcança os objetivos que eu gostaria que ele 

alcançasse. [...] É um tipo de trabalho inglório, desmotivador, pois me faz ver 

que o meu esforço é de certa forma em vão. Sinto-me às vezes como se 

estivesse na escola apenas para “cumprir tabela”, pois tenho que ir dar minha 

aula e aprovar os alunos ao final do ano letivo, mesmo que eles não sejam 

capazes de formular frases, compreender textos, reproduzir ou compreender 

sons em inglês. Essa é a minha realidade há 19 anos na escola pública e o pior 

é saber que ela só tende a piorar. (Prof. Gilbert-B).  

 

O sentimento relatado pelo professor assemelha-se a alguns resultados obtidos por 

Ianuskiewtz (2009) em sua pesquisa sobre o significado social e o sentido pessoal na atividade 

docente do professor de inglês. A autora afirma: 

 

O que vemos então é que, devido às condições objetivas de trabalho, há uma 

não coincidência entre as ações dos professores e os motivos pelos quais 

agem. Em decorrência das situações impostas pelas condições de trabalho, o 

professor desenvolve sua atividade, mas não se reconhece no produto do seu 

trabalho, que seria a apropriação, pelo aluno, do conteúdo “ensinado”. 

(IANUSKIEWTZ, 2009, p. 144, grifo da autora). 

 

A autora conclui, em sua pesquisa, que há uma ruptura entre o significado social e o 

sentido pessoal do trabalho dos professores, uma vez que “as condições de trabalho não 

permitem que o professor transforme seus motivos em ações providas de sentidos”, nem 

proporcionam “resultados educacionais satisfatórios” (IANUSKIEWTZ, 2009, p. 144). 

Quanto aos professores que desejam mudar de profissão, dois deles já tomaram algum 

tipo de iniciativa nesse sentido, pois um está fazendo um cursinho preparatório para concurso 

e o outro está cursando Administração: 

 

Se eu voltasse no tempo, eu não seria professor de novo não. Na minha 

realidade, né? Na escola pública. [...] É por isso que eu estou fazendo cursinho, 
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né? Que é pra ver se eu consigo outra coisa. Se eu fosse ganhar a mesma coisa 

que eu ganho agora e fosse uma profissão menos estressante, eu mudaria. 

(Prof. Daniel-E). 

 

Não [seria professor de novo]! [Risos] Infelizmente, não! Até porque eu estou 

fazendo Administração, online, é mais viável, né!? Por causa da falta de tempo 

também, e estou me saindo bem, estou gostando do curso. (Prof. George-E). 

  

Os motivos que levaram alguns dos professores a perderem o interesse ou o gosto pela 

profissão não foi a curiosidade de experimentar outro tipo de ofício, mas algumas dificuldades 

encontradas durante o percurso, relacionadas às condições objetivas de trabalho, como na 

pesquisa de Ianuskiewtz (2009). Um conjunto de problemas ao longo do tempo contribuiu para 

o desânimo deles. Conforme o Quadro 17, as dificuldades mais citadas (*) foram: 

Quadro 17 – Motivos de desânimo na profissão 

Dificuldades encontradas* Ocorrências 
% de professores que 

citaram tal dificuldade 

Carga horária da disciplina reduzida 13 56,52 

Falta de materiais e equipamentos 13 56,52 

Falta de interesse dos alunos  11 47,83 

Local inadequado para as aulas 10 43,48 

Número elevado de alunos por turma 09 39,13 

Indisciplina dos alunos 07 30,43 

Falta de funcionários na escola 05 21,74 

Violência 04 17,39 

Falta de cooperação da família 04 17,39 

Baixa remuneração do professor 03 13,04 
(*) Cada entrevistado pôde citar mais de uma dificuldade. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Segue o detalhamento desses aspectos, incluindo as citações dos próprios professores a 

respeito do assunto. Algumas delas foram também mencionados no item 5.2.  

A carga horária da disciplina é um elemento citado como estressor para o trabalho 

docente e que incide diretamente sobre o que é ensinado. No Ensino Fundamental são 

oferecidas duas aulas semanais de 50 minutos. Como foi destacado na seção 5, na corrida 

do professor contra o tempo, ocorrem simplificações no escopo dos conteúdos – a 

gramática sintética e os textos reduzidos, conforme um determinado professor mencionou 

–, e as habilidades linguísticas de produção e compreensão oral, na maioria dos casos, não 

são consideradas ou plenamente desenvolvidas, alegadamente no intuito de otimizar o 
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tempo disponível da aula. Pode-se perceber tais fatores limitantes através dos relatos das 

seguintes professoras:  

 

Então, eu continuo ensinando na rede pública, principalmente a ler e 

escrever, já ouvir e falar fica em segundo plano, porque eu nem tenho 

condições de praticar essas habilidades com eles porque são turmas de 40 

alunos, aulas de 50 minutos [...] eu não teria condições de manter esse aluno 

se comunicando na aula, todos praticarem, né?! (Prof.ª Samantha-E). 

 

E aí com 35 ou 40 alunos com 50 minutos de aula e você não gasta os 50 

minutos todinhos dando aula, você para pra chamada, você para pra corrigir 

um aluno que está indisciplinado na aula, você para pra tirar dúvida, você para 

pra fazer alguma orientação antes de começar a aula, você não dá 50 minutos 

todo de aula mesmo. (Prof.ª Marilyn-E). 

 

 Embora essa última professora faça referência a algumas atividades que em si já 

compõem a aula – como tirar dúvidas e orientar –, o tempo se torna especialmente escasso 

quando o consideramos em relação ao número elevado de alunos por turma e à extensão do 

conteúdo. Esse fator concernente ao quantitativo de alunos ficou em quarto lugar dentre os mais 

citados (39,13%) como complicador para o andamento da aula e, consequentemente, como algo 

desanimador na profissão de professor de inglês na escola pública. 

 A falta de materiais e recursos foi tão bem citada quanto a carga horária reduzida, 

ambos ocuparam o primeiro lugar no rol de problemas apontados. Esses materiais são 

considerados pelos professores como importantes para o bom desenvolvimento da disciplina e 

sua efetividade, especialmente se o ensino do idioma for pensado nas suas possibilidades de 

produção e compreensão escrita e oral. Os materiais que faltam nas escolas envolvem desde os 

mais sofisticados até uma simples mobília. Um professor revelou que, na sala de aula, ele não 

tem sequer uma mesa para colocar seu material de trabalho: 

 

É... às vezes a gente precisa de recursos, não encontra. Às vezes, um piloto 

pra escrever no quadro branco, uma tinta não tem! Então, até a coisa mais 

básica… UMA MESA, até uma mesa! Você chega na sala e não tem uma 

mesa! Eu tenho que muitas vezes juntar duas carteiras [risos]. Pra botar minha 

PASTA, duas ou três carteiras! (Prof. Daniel-E, ênfase do professor). 
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Esse professor argumenta que os problemas com os materiais, equipamentos e 

instalações prejudicam o processo de ensino e aprendizagem: 

 

Como é que vai prestar atenção na aula se está morrendo de calor ou se está 

sem água na escola, o bebedouro está quebrado? Ah! Lembrei agora, 

atualmente, o que está acontecendo - espero que eles consertem o mais 

breve possível -, as várias salas... algumas salas sem ...- que são um pouco 

mais escuras - sem lâmpada! Até para a gente, para o professor, até para 

enxergar fica complicado, enxergar o que está escrito no material. Nas salas 

dos professores também, dessa escola atual que eu ensino, sem lâmpada 

nenhuma, a minha sorte é que eu dou aula pela manhã, eu não sei como é 

que eles fazem à noite, à tarde e à noite. Então é… é complicado, então 

tem tudo isso que afeta na aprendizagem do aluno e afeta também... na 

questão do ensino, né? Para que o professor tenha mais condições de 

ensinar de uma forma melhor para os alunos e... e também tenha fé na 

aprendizagem do aluno. (Prof. Daniel-E). 

 

 Há problemas também quanto à distribuição adequada dos livros didáticos, já 

mencionados na seção 5:  

 

Esse ano eles [os alunos] tiveram um pouco de dificuldade, porque vieram 

poucos livros, e aí alguns têm outros não [...] fica essa maratona, como 

trabalhar com livro? [...] Então, nem toda aula eu vou trabalhar com livro por 

essa carência, mas a gente utiliza os livros. (Prof. George-E). 

 

 

 Os livros didáticos comumente vêm acompanhados de um CD com diálogos e 

narrativas, mas, em algumas escolas, ainda faltam aparelhos de som para as atividades de 

compreensão oral: 

 

Aí, eu tinha que chegar, me preparar, TUDO o que eu precisasse eu tinha que 

preparar. Tinha que carregar tudo. Pronto, quando eu cheguei lá não tinha 

nem o microsystem pra usar o áudio, quer dizer, o que tinha estava 

danificado. Então não tinha! Quando eu precisei fazer uma aula com um 

áudio, eu levava o meu [o som], e na época eu ia de ônibus. Aí, ia com minha 

bolsa [risos] e ia com o microsystem pra poder tocar uma música ou alguma 

outra atividade. (Prof.ª Marilyn-E).   

 

 Hoje em dia, dispositivos como computadores e celulares podem ser utilizadas em prol 

do ensino de línguas adicionais, pois são um atrativo e um suporte capazes de incitar os alunos 
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a engajarem-se nas atividades. No entanto, o sinal de Internet não é disponibilizado para as 

salas de aulas; somente para a direção da escola, para a realização dos trabalhos administrativos. 

Isso foi percebido em todas as escolas visitadas. Quando indaguei sobre o motivo, fui informada 

que era para não dispersar a atenção dos alunos, pois eles poderiam navegar por outros sites e 

assuntos não relacionados às aulas. Sabe-se da preocupação e da responsabilidade da escola 

sobre o acesso a conteúdos não adequados, mas o problema poderia ser evitado com algum tipo 

de gestão do acesso, que impedisse a navegação em sites não apropriados. O problema não 

deixa de ser complexo, porque seriam necessários investimentos, inclusive na formação de 

professores para o uso dessas novas tecnologias para fins educativos. 

 Duas das escolas visitadas possuem até lousa digital e aparelho de datashow, a maioria 

desses recursos não funciona por dois motivos: falta de uso – no caso da lousa digital que 

depende da Internet –, e falta de manutenção. Um paradoxo se essa situação for comparada a 

de outra escola que não tem nem uma mesa para o professor. Há esses contrastes, às vezes, 

dentro do mesmo bairro, mas predomina a precariedade de recursos.  

Os professores também se ressentem da falta de pessoal que possa auxiliá-los no uso 

dessas tecnologias digitais. Em nenhuma das escolas visitadas havia laboratório de línguas, o 

que foi também uma queixa dos docentes. Algumas tinham laboratório de informática, mas com 

uma quantidade de computadores bastante inferior ao número de alunos, e com a maioria dos 

equipamentos com problemas técnicos. 

 Em segundo lugar, os professores citaram como problema a falta de interesse dos 

alunos pela disciplina e pelos estudos em geral (47,83%): 

 

[...] o modelo do aluno de hoje é aquele aluno que não gosta de estudar, não 

está interessado e não deixa o professor trabalhar. Então, é aquele aluno que 

vai à escola porque não quer ficar em casa, por exemplo, à noite; o aluno da 

noite, muitos trabalham, por isso que estão no curso noturno e muitos passam 

o dia todo em casa, são aqueles ociosos, mas pra não ficar em casa à noite 

porque é a hora que o pai ou mãe está chegando do trabalho. Então, o pai ou 

mãe vai cobrar dessa... desse jovem que cuide do irmão mais novo, que vá 

lavar uma louça, que vá limpar a casa. Então, pra ele escapar disso, ele coloca 

um caderno embaixo do braço e diz pra mãe e o pai: eu sou estudante! Então, 

ele se autointitula estudante pra ir à escola e chega na escola, deixa o caderno 

na carteira e vai para o corredor conversar, tocar violão, brincar, infelizmente, 

consumir droga ou fazer outras coisas que a gente, eu não vou aqui, é... é até 

constrangedor de falar. (Prof. Henry-E). 
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[...] a maioria ou todos eles têm consciência que não aprenderão inglês ou 

outro idioma na escola pública. Eu digo isso porque tem aqueles que já não 

gostam da disciplina, aí, é que eles deixam de lado mesmo, alguns fazem só o 

suficiente pra passar. É só passar, ele não está preocupado se vai aprender 

alguma coisa ou não. Então, tem uns que fazem as atividades só porque 

valem ponto, participam do projeto da escola porque vale a pontuação, só pra 

passar. E tem aqueles que gostam do inglês e querem se desenvolver, mas eles 

percebem, eles me dizem; “Professora, a gente não aprende quase nada em 

inglês, né?”. Aí, eu digo: “É. Infelizmente pela estrutura que a gente tem não 

dá pra você realmente aprender”. (Prof.ª Marilyn-E). 

 

[...] o desinteresse é muito grande [ênfase] você dando aula, se matando pra 

explicar aquilo pra aquela criança e eles pensando na morte da bezerra, é isso 

que estressa! (Prof.ª Tatianna-E). 

 

Porém, a desmotivação dos alunos é tamanha que você fica frustrado, 

porque você se forma pra você ver alguém crescer, pra você ajudar, ser uma 

ponte entre uma pessoa e o progresso dela, e você vê que eles pegam essa 

ponte e ESBAGAÇAM com você! De certa forma, eu fui agredida 

verbalmente e de forma escrita, está registrado [...] (Prof.ª Enya-E). 

 

O aluno não tem interesse pela língua estrangeira, porque não... não é da 

sua realidade, esse desinteresse do aluno acaba no desinteresse também do 

professor, que acaba se acomodando ali e... e não planeja, não dá atenção e 

não se empenha ao máximo, para que a educação daquela língua de fato 

aconteça e a coisa acaba sendo é difundida do jeito que dá, e não deu, o que é 

levado com a barriga, porque ainda existe um vínculo empregatício, porque 

ainda é uma relação de trabalho, né? (Prof. Larry-E). 

 

 A falta de interesse dos alunos gera a frustração dos professores, o que, por sua vez, gera 

o desânimo dos alunos. Pode resultar na falta de disposição do professor para com a preparação 

dessa aula e para com a realização dela. Dessa maneira, a maioria dos professores afirma não 

conseguir atingir seus objetivos de ajudar seus alunos a aprender inglês, o que lhe causa 

frustração. A sua relação com o ensino de inglês, com os alunos e consigo mesmo torna-se, 

nesses momentos, esvaziada de sentido, e, daí, surge o sofrimento físico e psíquico: 

 

Então, quando eu cheguei ao ensino público por causa de todas aquelas 

dificuldades que eu falei, salas lotadas, acústica ruim, clientela difícil, uma 

série de fatores assim que iam contra, a gente acaba adaptando a nossa prática, 

até pra não adoecer, porque não cheguei a desenvolver um problema que me 

afastasse da sala de aula como colegas que eu conheço tiveram, inclusive a 

professora que me precedeu teve um problema sério nas cordas vocais. Eu não 
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tive esse tipo de problema, mas eu vivia, vivia mesmo, doente. Até hoje, eu 

luto contra isso, né?! (Prof.ª Melanie-E). 

 

A educação, o modo como os alunos se comportam, essa desarmonia na 

escola, isso me deixa angustiada. Eu saio daqui, às vezes, muito triste, 

deprimida mesmo. (Prof.ª Samantha-E). 

 

 As professoras supracitadas não falaram em abandonar a docência, mas elas sobrevivem 

na profissão sob essa atmosfera em seu dia a dia. Então, para elas, levantar e ir para escola é 

enfrentar esses desafios, é lidar com coisas que lhe fogem ao controle. Por si só, a profissão 

docente é carregada de tensões, pois, segundo Charlot, o professor faz seu trabalho, mas o 

resultado desse trabalho não depende exclusivamente dele: a contrapartida vem dos alunos que 

realizam a atividade intelectual. O autor afirma: 

 

Assim, existe uma situação de contradependência que é muito interessante: 

tenho o poder do professor, mas, na verdade, esse aluno sobre quem tenho 

poder tem um enorme poder sobre mim, porque só serei bem-sucedido no 

meu trabalho, se o aluno fizer o essencial no seu trabalho. (CHARLOT, 

2008a, p. 96). 

 

Então, se os alunos fracassam ou não se engajam na aprendizagem é especialmente 

frustrante para os docentes. Nesse sentido, um professor afirmou: 

 

[...] uma coisa que eu sempre costumo dizer é que é muito difícil ensinar a 

quem não quer aprender, né? Isso é muito difícil porque se você quer aprender 

já é meio caminho andado, mas quando você tem vontade de aprender aquilo. 

(Prof. Gilbert-E).  

 

Os professores não consideram as salas onde trabalham um local adequado para as 

aulas. Segundo eles, uma sala exclusiva para as aulas de inglês, inclusive, poderia resolver o 

problema do barulho externo e do calor. Eles gostariam que houvesse um ambiente para o qual 

os alunos se deslocassem no horário da disciplina. Nesse recinto, já deveriam estar instalados 

os equipamentos, a fim de que não fosse desperdiçado o tempo da aula com questões técnicas. 

Esse local ajudaria aos alunos também a conferir outro status à disciplina:  
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A questão é essa que... na prática, a coisa é muito mais difícil... bem 

complicada, que daí que você consiga ajeitar. Quando tem condição, quando 

se tem uma sala... como eu falei, é difícil ter um local apropriado e o material, 

muitas vezes, o professor tem que levar seu próprio aparelho de som… pra 

poder fazer isso e outras complicações. E aí você acaba perdendo tempo, vai 

ajeitar o equipamento, isso e aquilo, e ninguém sabe onde está a extensão, o 

fio, isso, aquilo e outro. E aí a aula foi embora praticamente, sem contar com 

os próprios alunos, às vezes, não se acomodam direitinho, ficam fazendo 

bagunça, etc e tal. (Prof. Daniel-E). 

 

[...] só o fato de a gente ter que mudar de sala já é uma coisa assim de outro 

mundo, tanto que, nessa escola, meu projeto final do PDPI, lá nos Estados 

Unidos, foi transformar as escolas. Assim, os professores teriam suas salas de 

aula ambientalizadas para que o aluno fosse para a sala e não o professor 

tivesse que mudar de sala em sala. Eu estou tentando implantar esse projeto 

aqui nessa escola [...] que ele não é o dono da sala, ele vai para a sala, o 

professor fica na sala, e ele é quem tem que sair pra ir pra sala da outra 

disciplina, quando toca. Isso melhorou [o problema da] depredação do 

patrimônio, como o aluno nunca fica sozinho na sala, quem fica é o professor, 

quando ele entra na sala, ele não é dono do espaço. (Prof.ª Samantha-E). 

 

 A questão do número elevado de alunos por turma – citada por 39,13% dos 

professores – já foi referida em consonância com o problema da carga horária reduzida. Em 

geral, os docentes lecionam em turmas que variam entre 35 a 40 alunos. Os professores referem-

se a esse problema alegando ser impossível ensinar um idioma com tantos alunos na sala, pois 

não poderiam acompanhar todos mais de perto, nem os alunos poderiam “praticar” o idioma, 

de um por um, pois o tempo não permitiria. Alguns deles fazem o comparativo com os cursos 

de idiomas, que possuem turmas bem menores, em geral, entre 14 e 20 alunos. 

 Quanto à indisciplina dos alunos, é um elemento também muito citado pelos 

professores (30,43%). Um professor destaca que ela interfere sobremaneira no tempo 

despendido para o ensino dos conteúdos da disciplina. Para contornar esse problema, ele 

procura trabalhar com a “gramática sintética” e os “textos mais curtos possíveis”. Ele não está 

sozinho na utilização dessa estratégia, pois os demais professores também afirmaram escolher 

textos curtos e pequenos diálogos: 

 

[...] questão de indisciplina, eu passo muito tempo controlando aluno, entra 

e sai aluno porque eles não respeitam. A maioria, uma grande parte não 

respeita a questão de horário, não entra no horário correto, sai e interrompe 

aula no meio do caminho, pra sair, pra ir ao banheiro, pra ir, pra fazer 

qualquer outra coisa, qualquer motivo pra ele .... Qualquer coisa é motivo 
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pra que eles saiam, interfiram e atrapalhem. Então, se eu ficar toda hora 

interrompendo o meu trabalho pra tentar administrar isso daí junto com o 

conteúdo, fica muito complicado. Se o conteúdo tiver muito grande fica pior 

ainda. (Prof. Henry-E). 

 

Esse professor argumenta que a questão da indisciplina se apresenta de forma diferente 

nos dias de hoje: 

 

Então, quando eu falo dos fatores externos, esses fatores sempre, claro, a falta 

de interesse de aluno sempre existiu, a... a questão de você acompanhar aluno 

problemático sempre existiu, a diferença é que hoje na minha opinião, eu vou 

deixar bem claro que essa é a minha opinião, existe... está muito permissivo 

[...]. Acontece que tem alunos que vão à escola não para estudar, eles vão para 

fazer outra coisa, comercializar, vender algum objeto, ou infelizmente 

comercializar drogas, ameaçar outros, causar... causar confusão, causar 

problemas dentro, ameaçando funcionários, desrespeitando professores, 

ameaçando colegas, interferindo no trabalho. Então, quando eu quis dizer dos 

fatores externos foi justamente desses fatores que fogem do nosso controle 

dentro de uma escola. (Prof. Henry-E). 

 

 Esse professor acredita que esses “fatores externos”, resultantes dos problemas sociais, 

estão adentrando a escola de uma maneira nunca vista antes. Ele também revela que a escola 

carece de funcionários para desempenhar as funções administrativas e pedagógicas, e que ele 

muitas vezes teve que cuidar de procedimentos que caberia à secretaria da escola: 

  

Escola pública sofre muito com a questão de quadro de funcionário, seja ele 

do administrativo ou pedagógico. E um funcionário se aposenta e o poder 

público é muito lento, é muito ineficiente para substituir aquela pessoa que 

está se aposentando e passa meses, até anos, até um novo concurso público 

para colocar uma outra pessoa naquele naquela função, isso para o 

administrativo como também para o pedagógico, como também para os 

professores, professores que se aposentam e o poder público não substitui com 

o concurso, aí efetua, aí vai fazer uso do contrato, aí o contrato...às vezes fica, 

a escola fica dois, três, quatros meses, vários meses sem um professor até um 

contratado entrar. O contratado entra pega um problema seríssimo porque vai 

entrar numa turma que ... aquela turma que está sem aula daquele professor há 

meses e o contratado entra para ter que dar conta de tudo que não foi visto em 

três, quatro, cinco meses e a gente já sabe qual é o resultado disso daí, é 

catastrófico! (Prof. Henry-E). 
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A questão da falta de funcionários foi visível durante o período da pesquisa de campo. 

Percebi que faltavam porteiros nas escolas, de modo que entrar ou sair desses estabelecimentos 

não era muito fácil, era preciso esperar até que alguém viesse abrir as grades e os cadeados. 

Esse alguém, às vezes, podia ser a cozinheira, a faxineira, a secretária, a coordenadora 

pedagógica ou a diretora. 

A violência foi também mencionada pelos professores, mas com menor frequência 

(17,39%). No tocante a esse elemento, poucos deles relataram casos de agressão verbal por 

partes dos alunos, mas falaram de furtos de computadores e equipamentos, praticados por 

pessoas externas à escola. No entanto, nas escolas que visitamos, foi marcante a presença de 

grades, cadeados e correntes, e, em algumas delas, havia o policiamento ostensivo em seu 

entorno e até mesmo dentro das suas dependências. Em uma das escolas, localizada na 

periferia, quando fui contatar uma professora para aplicação dos Balanços do Ensino de 

Inglês, fui informada de que estava ocorrendo uma reunião com a presença de uma comissão 

da Secretaria Municipal da Educação devido à ocorrência de agressão física a uma professora 

por parte de um aluno. 

 Outro fator aludido pelos professores foi a falta de cooperação da família (17,39%), 

principalmente quanto ao acompanhamento dos filhos na realização dos deveres de casa: 

 

Então, tem esse primeiro lado que é complicado e [...] eu sou presidente do 

conselho de lá da escola, e a gente faz reuniões com os pais pra pedir 

justamente esse auxílio. A gente vai pedir justamente esse auxílio aos pais 

para que, pelo menos, justamente com o inglês, mesmo que não saiba, 

porque não foi a educação que você teve, ou “Não sei o que é isso, né? Isso 

aí é estranho pra mim”, não sabe é… ensinar o menino, mas pode pelo 

menos pedir pra ele fazer, porque muitas coisas eles podem estudar 

sozinhos, né? (Prof.ª Milly-E). 

 

Só... que... pra usar o livro eu tenho que ir respondendo com eles. Porque logo 

que o governo começou a mandar livro, às vezes, eu deixava alguma atividade 

do livro pra eles fazerem em casa. Tempo perdido! (Prof.ª Marilyn-E). 

 

Tem coisas interessantes [nos livros], mas muita coisa está num nível muito 

alto para os meus alunos, como, por exemplo, os enunciados dos exercícios 

na maioria tudo em inglês e eles não entendem e, em casa, não tem quem saiba 

pra ajudar com o dever. (Prof.ª Sílvia-E). 
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 Então, para alguns professores, sua relação com o outro – os pais ou responsáveis por 

seus alunos – é de distanciamento pela alegada falta de integração da família com a escola e 

com as atividades propostas para seus filhos. 

Outro fator não menos desestimulador, mas que foi pouco mencionado (13,04%) foi a 

questão da remuneração do professor: 

 

Você perguntou naquele dia se eu faria novamente o curso pra ser professora, 

né? Eu faria pela beleza do curso, não pelo valor que se paga a um professor, 

entendeu? Porque o curso é maravilhoso, mas o salário da gente desestimula 

muito. (Prof.ª Enya-E). 

 

Você sabe todos os problemas que a educação envolve, o salário… né? Já é 

baixo pra você, pra sustentar a família, imagine ainda colocar do seu bolso pra 

você poder trazer coisas novas, então, tudo isso é... desafiador, às vezes, é até 

angustiante, não vou mentir, nem tudo é flores, nem tudo é maravilhoso, 

muitas coisas são até..., eu digo: “Meu Deus, por que eu escolhi essa 

profissão?” (Prof.ª Milly-E). 

 

 Todos esses fatores mencionados exercem algum tipo de efeito sobre a relação do 

professor com a docência e com o seu objeto de ensino. Como foi observado, as condições 

objetivas de trabalho restringem a ação docente, de modo que os professores não conseguem 

realizar de modo satisfatório seus objetivos de ensino, isto é, acabam deixando de trabalhar 

determinados aspectos da língua, como o desenvolvimento da oralidade, pois o tempo e a 

quantidade de alunos não permitem a participação de todos. O trabalho com o listening, por 

exemplo, muitas vezes é omitido por falta de recursos e condições estruturais; os textos e os 

conteúdos são reduzidos para caberem no tempo da aula e do calendário escolar, dentre outros 

fatores que limitam a atividade profissional docente e incidem sobre o que é ensinado por eles. 

 No entanto, é preciso ter em mente que os materiais e recursos não são garantia de 

efetividade do ensino. Outro fator que deve ser considerado é a formação contínua desses 

professores. O próximo tópico considera esse aspecto.  
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6.6.2 A formação contínua dos professores de inglês 

 

 Os participantes desta pesquisa revelaram que sentem a necessidade de continuar 

estudando para se desenvolverem como pessoa e também como profissionais: 

 

[...] Poxa! Eu estou sentindo falta de estudar, de aprender, eu fico só 

ensinando, trabalhando, e até o próprio inglês mesmo..., eu tenho que 

aprimorar meu inglês. Mas é questão de falta de tempo mesmo. (Prof. 

Daniel-E). 

 

Estou precisando, sinto necessidade de me atualizar, de praticar a 

conversação, mas não tenho tempo, nunca tive tempo. A gente não é liberada, 

me diga quando a pessoa pode fazer curso se não é liberada nem se for aqui 

mesmo [em Aracaju]? Imagine pra passar um tempo fora! Agora, me diga, 

que horas que a pessoa vai fazer um curso, quem trabalha de manhã, de tarde 

e de noite? (Prof.ª Sílvia-E). 

 

[...] de vez em quando eu me aperfeiçoo um pouquinho [...] mas não em 

cursinho como eu queria, até por conta da nossa grade, não sobra tempo. 

(Prof.ª Ruth-E). 

 

[...] queria mesmo era fazer um curso para melhorar o meu speaking. Quando 

eu estudei faculdade eu peguei na época da reformulação, eu fiz Inglês Básico 

e Inglês I. Aí me jogaram para o [Inglês] V, então, eu fui prejudicado e muito, 

entendeu? Eu não tenho um inglês perfeito, o meu é Intermediário II e olhe lá! 

Então, eu queria estar avançado, meu sonho era esse! (Prof. James-E).  

 

Os professores relatam sua falta de tempo em decorrência de sua carga horária e dos 

vínculos de trabalho em mais de uma escola. Além disso, a realização de cursos e participação 

em eventos é dificultada por não poderem se ausentar do trabalho, uma vez que não há regime 

de professores substitutos. Devido a esses fatores, muitos se sentem desatualizados e afastados 

do ambiente acadêmico. 

Essa condição é agravada com a “solidão” profissional do professor de inglês, pois, em 

algumas escolas, especialmente as menores, há apenas um professor dessa disciplina, em função 

de sua reduzida carga horária. Então, há mais professores de outras matérias do que os de inglês 

e artes dentro de uma mesma escola. A professora Jessy afirmou a esse respeito: 
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Os professores de matemática eles são unidos, eles estão juntos, estudam e 

continuam unidos; e nós não! E nós acabamos nos enterrando no nosso próprio 

individualismo e, assim, é o que eu sei e o que você sabe... Eu acho que é uma 

certa timidez, na verdade. Nossa falta de interação é pelo que as diversas 

formações..., cada um se formou de um modo e aí eu acho que a gente tem 

medo de... de... não sei! Tem timidez de conversar com o outro, eu acho que 

a gente precisaria dessa interação maior pra ... sei lá, até mesmo enriquecer o 

outro, contribuir com o outro, de alguma forma trocar atividades, trocar ideia 

da dinâmica de sala de aula mesmo, da pedagogia utilizada. [...] Eu trabalho 

do meu jeito e minha colega trabalha do jeito dela, e nós duas poderíamos, sei 

lá, trocar figurinhas, a gente não faz isso! (Prof.ª Jessy-E). 

 

Essa professora expressou a necessidade de um maior intercâmbio de ideias e 

experiências entre os professores de inglês. Ela percebe uma maior interação entre os docentes 

de outras disciplinas. Essa condição, somada à não participação em eventos e cursos de sua 

área, impossibilita o diálogo entre os professores de inglês e, consequentemente, impede-lhes 

de colocar em funcionamento sua linguagem da prática, a qual é importante para o 

desenvolvimento de sua prática de ensino e identidade profissional (FREEMAN, 2016). 

Outra lacuna apontada pelos professores, no que tange à sua formação, foi a falta de 

familiaridade com as tecnologias digitais. Eles gostariam de ministrar aulas mais interessantes 

com a utilização desses recursos, conforme relatou o seguinte professor: 

 

[...] o governo muitas vezes não prepara melhor os professores pra usar a 

tecnologia, né? Não prepara os professores pra usar… pra fazer uso da 

tecnologia em sala de aula, que é outro problema também. Inclusive eu tenho 

esse problema também, não sou tão bom em tecnologia, não uso. (Prof. 

Daniel-E). 

 

Alguns desses docentes, incluindo o professor supracitado, foram selecionados para 

participar em cursos de metodologia de ensino e aperfeiçoamento do inglês nos Estados Unidos. 

Tais cursos envolviam a utilização dessas tecnologias digitais, mas alguns deles relataram que, 

apesar de essa ter sido uma oportunidade extraordinária para eles e de serem muito gratos por 

isso, não puderam tirar pleno proveito do curso porque tinham dificuldades com o uso das 

tecnologias. Foi o que aconteceu com o professor supracitado: 
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O tempo não foi muito longo, foram seis semanas, a gente teve ideias, novas 

ideias. [...] E acho que faltaria qualificação, tenho certeza. Eu tenho 

dificuldade na área de informática, né? Então, eu teria que, digamos, fazer 

um curso, para tentar aperfeiçoar e o tempo não era suficiente pra aprender. 

Então, teria que me qualificar mais ainda e ter as condições, como eu lhe 

falei, pra poder aplicar o que a gente aprendeu – entre aspas –, as noções 

que a gente teve, se a gente pudesse aplicar aqui no Brasil, vamos dizer 

assim. (Prof. Daniel-E). 

 

 Além da pouca habilidade com as tecnologias digitais, a falta de computadores na escola 

e a não disponibilização do sinal da Internet nas salas de aula foram razões alegadas para a não 

funcionalidade, no contexto local, das metodologias aprendidas nos Estados Unidos, quando do 

retorno dos professores ao país de origem. O fato de a maioria dos alunos não possuir 

computador nem Internet em seus domicílios também foi apontado como elemento 

complicador. Como consequência, a implementação dos projetos relacionados a esse curso 

realizado no exterior foi inviabilizada na maioria dos casos: 

 

E eu fui para o [curso] de aperfeiçoamento [no idioma], então, a gente tinha 

mais aulas de conversação, tinha textos, mais com a cultura norte-americana, 

tinha umas aulas de fonologia, né? De pronúncia, tudo. Voltado também pra 

o uso das tecnologias, né? Criar sites para os seus alunos, deixar atividades 

nos sites. Aí, esse tipo de coisa aqui mesmo eu não pude usar porque a escola 

não tem laboratório e muitos dos alunos, eles não têm um computador. Eles 

usam a lan house. Então, eu não poderia deixar a atividade, deixar para eles 

criarem um site porque eles não iriam acessar essas atividades. (Prof.ª 

Marilyn-E). 

 

 Dentre os professores que participaram desses cursos no exterior, alguns se queixaram 

também das dificuldades para aperfeiçoar seus conhecimentos sobre a língua inglesa, uma vez 

que foram alocados em turmas e/ou alojamentos de alunos brasileiros:  

 

Uma outra coisa que eu acho também que o curso pecou, foi o seguinte: as 

pessoas de Sergipe... daqui, foram dez professores e todos ficaram na 

mesma universidade, alguns até dividindo o quarto com outros brasileiros 

também. Então, eu acho que isso atrapalhou um pouco, no sentido de que 

você com alguém do seu país, num país estrangeiro, você acaba falando 

português. Então, acho que se eles estivessem nos separado e colocado para 

nós dividirmos quarto durante essas seis semanas com estudantes de outros 

países, [...] se a gente não tivesse esse contato tão estreito com outros 
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brasileiros, eu acho que forçaria mais a praticar mais o inglês. (Prof. 

Gilbert-E). 

Sinceramente, eu me decepcionei porque eles me jogaram onde a maior 

parte da população falava espanhol! Meu Deus! Tanto que eu sonhei [com 

a viagem]! E o povo insiste em me colocar num lugar onde a maioria fala 

espanhol! E você vai com um grupo de brasileiros que só querem falar 

português! Qual a função, então? O governo gastou dinheiro pra quê? (Prof. 

James-E). 

 

 Os professores desta pesquisa são academicamente bem qualificados. Todos são 

graduados em Letras Inglês ou Português/Inglês, e a maior parte já realizou uma pós-graduação 

Lato Sensu. Dentre os entrevistados, dois têm Mestrado. Muitos são considerados proficientes 

em inglês, inclusive onze deles foram submetidos ao TOEFL como requisito da seleção para os 

cursos nos Estados Unidos, sem contar com os demais que possuem outros certificados de 

proficiência. Alguns se ressentem da falta de tempo para poderem se atualizar, outros relatam 

um sentimento de subaproveitamento de seu potencial: 

 

[...] às vezes, eu sinto que estou desperdiçando potencial de ajudar as 

pessoas a crescerem e onde eu estou eles não me sugam, e eu quero ser sugado 

no sentido de passar alguma coisinha a mais pra eles. (Prof. Marvin-E). 

 

[...] eu sou fluente em inglês, eu ouço e eu falo, e eu tenho contato com a 

língua inglesa todos os dias [...] eu assisto a filmes em inglês, eu não necessito 

da legenda. Graças a Deus, eu atingi esse nível de não precisar da legenda para 

entender![...] Eu só me sinto assim frustrada mesmo. Me sinto muito frustrada, 

às vezes, eu saio daqui frustrada por não ... é como se eles não exigissem de 

mim toda a capacidade que eu tenho, às vezes, eu tenho que brigar para 

manter a sala comportada, porque nem essa consciência de que estão numa 

escola para aprender, muitas turmas não têm. Então, eu tenho que brigar para 

ter respeito [...]. (Prof.ª Samantha-E). 

 

 Muitas vezes, para esses professores, a falta de oportunidades para se atualizarem 

enquanto profissionais em relação às questões do seu contexto de ensino e o esforço para 

resolver problemas de indisciplina dos alunos, a fim de poderem realizar seu trabalho, os 

desanimam enquanto profissionais. Em alguns casos, até mesmo o nível de ensino em que 

exercem seu ofício os fazem sentir-se frustrados por não poderem colocar em ação o 

conhecimento que acumularam ao longo dos anos de estudo e de experiência. É como se 



O INGLÊS E OS SENTIDOS ATRIBUÍDOS AO SEU ENSINO | 237 

 

 

 

estivessem estagnados em sua relação consigo mesmo do ponto de vista pessoal e do 

crescimento profissional.   

 Em suma, ser professor de inglês, segundo os professores entrevistados, é enfrentar 

desafios todos os dias, que se materializam em uma espécie de luta devido às condições 

precárias de trabalho, à indisciplina dos alunos em salas lotadas, à corrida contra o tempo por 

sua disciplina ter uma carga horária reduzida, à falta de tempo para si e para seu 

aperfeiçoamento enquanto profissional, à sua jornada de trabalho. Enfim, trata-se de uma luta 

que acaba gerando um sentimento de frustração devido ao subaproveitamento de seu potencial.  

 Na seção seguinte, abordarei sobre o “ser professor” de forma mais específica em 

relação ao seu objeto de ensino. 

 

6.7 A RELAÇÃO COM O ENSINO DE INGLÊS  

 

 Este subtópico aborda a relação dos professores com o ensino de inglês. Isso inclui, 

mais especificamente, sua compreensão sobre o que significa ensinar inglês em escolas 

públicas: afinal, ensinar uma língua envolve ensinar que coisas? Suas concepções coincidem 

com o que eles conseguem realizar na prática? Como eles compreendem a função do inglês 

no currículo escolar?  

 

6.7.1. Concepções sobre o que é ensinar uma língua adicional 

 

Através das entrevistas, busquei compreender o que é para os professores ensinar 

inglês, e, para isso, tentei apreender qual a sua concepção sobre o que é saber um outro 

idioma e/ou o que é preciso ensinar quando se ensina esse idioma. Conforme observado na 

seção 5 desta tese, alguns professores mencionaram, nos Balanços do Ensino de Inglês, que 

realizavam um ensino “longe do ideal”, que o inglês ensinado não era “necessariamente o 

que deveria ser” e que o “ideal” seria que esse inglês estivesse mais voltado para a 

comunicação e para o desenvolvimento das quatro habilidades linguísticas. As entrevistas 

confirmaram esse pensamento:  
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Mas na rede pública ainda não há essa infraestrutura para a gente ensinar 

línguas da forma que deveria ser ensinada, você ensinar o aluno as quatro 

habilidades. Então eu continuo ensinando na rede pública, principalmente a 

ler e escrever, já ouvir e falar fica em segundo plano, porque eu nem tenho 

condições de praticar essas habilidades com eles porque são turmas de 

quarenta alunos, aulas de cinquenta minutos, uma aula por semana, eu não 

teria condições de manter esse aluno se comunicando na aula, todos 

praticarem, né?! (Prof.ª Samantha-E). 

 

[...] a gente sabe que uma língua não é só você ler, você lê, escreve, ouve e 

você fala. Então são habilidades diferentes [...]. (Prof.ª Anna-E). 

 

É tentar passar as quatro habilidades mesmo para os alunos, esse é o 

objetivo maior, mas... (Prof.ª Pamela-E). 

 

E ensinar uma língua estrangeira, ensinar mesmo, fazer com que uma pessoa 

desenvolva um outro idioma, aí, não é só uma etapa, né? Você tem que 

conseguir com que ele compreenda oralmente, consiga falar, se 

expressar, consiga entender o texto escrito, consiga produzir um texto 

escrito. (Prof.ª Marilyn-E). 

 

[...] a meu ver seria ideal mesmo falar [...] pelo menos se comunicar, que eu 

acho que isso já é alguma coisa, o aluno aprender as coisas mais básicas, como 

cumprimentar alguém, se comunicar... mesmo que não saiba tudo, falar tudo, 

mas consiga, sei lá, oitenta por cento, setenta, consiga se comunicar com... e 

até na leitura se comunicar com alguém, um estrangeiro ou mesmo... ler nos 

livros ou ver o que está escrito na televisão, alguma coisa. (Prof. Daniel-E). 

 

Conforme as declarações dos professores supracitados, prevalece a concepção de que 

esse ensino deveria visar ao desenvolvimento das quatro habilidades: falar, compreender, ler e 

escrever no idioma alvo. No entanto, eles argumentam não conseguir realizar plenamente seus 

objetivos, devido às condições objetivas da escola pública e do seu trabalho. Por isso, afirmam 

focar aquilo que para eles é exequível ensinar: a leitura e a gramática. No entanto, parece restar 

uma necessidade de justificar sua opção. É como se eles achassem que a língua não estivesse 

sendo ensinada em sua suposta completude:  

 

Hoje em dia eu já cogito fazer uma aula de speaking, mas antes não, eu estava 

muito bitolada mesmo ao writing, ao reading, mas eu estou vendo que meu 

aluno não quer escrever, não quer ficar anotando. Então, hoje em dia, eu já 

trabalharia mais o speaking, é... eu trabalho muito isso é quando eu vou dar 

aula de vocabulário, por exemplo, mas eu peço o quê? O mínimo. Isso é muito 

pouco [...]. (Prof.ª Jessy-E). 
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Acho que muitos enxergam assim: "Ah, um curso de idiomas talvez seja 

diferente, eu estaria falando, estaria me comunicando melhor", não que a gente 

não faça isso. Aqui particularmente, nessa escola, a gente consegue vir aqui 

para essa sala, que é um pouco mais tranquila, não têm tanto ruído, a gente 

consegue fazer aula com fala, speaking, colocar eles pra falar, para ouvir um 

pouco, mas não são todas as aulas e o foco do curso não é esse, então, no geral, 

eu coloco isso no início pra eles, que o foco principal é leitura, estratégias de 

leitura e leitura instrumental. [...] Mas existe ainda, acredito, essa concepção, 

de que o inglês é importante, mas a escola pública não vai me fornecer esse 

instrumental. (Prof.ª Melanie-E). 

 

 Uma professora declarou que não acredita que os alunos possam realmente aprender o 

inglês na escola pública: 

 

Se expressar, compreender, escrever, conseguir produzir, ler também. Eu 

conto com que ele consiga passar essa noção e que ele consiga nem que seja 

fazer uma frase em inglês, algo que ele queira dizer em inglês. Que ele 

consiga dizer ou escrever ou que ele consiga ler de outro colega o que o 

colega produziu e entender ali o que foi que o colega escreveu. Então essa 

é a esperança que eu tenho, já não tenho mais comigo que a escola pública 

é capaz de fazer com que o aluno aprenda inglês nessas condições que a 

gente tem hoje. (Prof.ª Marilyn-E). 

 

 Além das habilidades linguísticas, alguns professores chamam a atenção também para 

o papel de formação geral do indivíduo através do ensino de línguas, incluindo os temas 

transversais, os valores e também a questão da interdisciplinaridade:  

 

[...] quem dá aula de língua estrangeira, acredito que no espanhol também seja 

assim, a gente dá aula de tudo! Porque são textos riquíssimos que falam da 

nova descoberta do DNA, e fala de geografia! Quantas vezes no meio da aula 

eu não me vi com um texto que eu dizia assim: “Eu vou anotar pra eu perguntar 

ao professor de biologia sobre isso”, ou “Eu vou anotar pra perguntar ao 

professor de geografia sobre isso”, ou então eu digo aos meninos: “Vocês vão 

e perguntem, e me digam na próxima aula”. Com certeza ajuda na minha 

prática, na minha vida, em tudo. (Prof.ª Anna-E). 

 

Vou dizer de novo o que eu digo a eles, né? [...] Eu estudei muito a parte de 

desenvolvimento cerebral mesmo do ensino de língua estrangeira e, quando a 

gente aprende uma nova língua, a gente muda um pouco a personalidade, a 

gente aprende a se comportar de outra maneira, a pensar de outra maneira, ver 

sua própria língua de outra maneira, ver a cultura de outra maneira. Então, eu 

procuro passar isso para eles no presente. (Prof.ª Susan-E). 
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É sobre questão de movimento do corpo, saúde, enfim, cores, trazer a língua 

inglesa para fazer com que eles reflitam sobre o mundo em que eles vivem. 

(Prof. Larry-E). 

 

É... pra mim o inglês é a língua, é a língua principal no mundo, é a língua que 

abraça o mundo ao mesmo tempo que segrega. Então, ele abraça e segrega. 

Porque o americano vem pra cá e já quer que a gente saiba inglês. Nós vamos 

pra lá e ninguém vai saber português. Então, é hegemônica e é segregacionista, 

mas é isso. O inglês, eu acho que... não sei se eu estou falando direito, mas pra 

mim o inglês é isso. É uma língua fundamental pra entender o mundo e 

fundamental pra criticar o mundo, então. (Prof. Fred-E). 

 

 Nesse aspecto, o ensino da leitura desempenha um papel importante nas atividades 

desses professores, pois, conforme exposto na seção 5, por meio dos textos escritos, os 

professores abordam esses temas que visam à formação geral do indivíduo. 

As falas que contemplaram esses aspectos educacionais através da língua adicional são, 

predominantemente, dos professores com menos tempo de experiência na escola pública e com 

recente conclusão da graduação. Por outro lado, os professores veteranos demonstram 

preocupação maior com os aspectos linguísticos em si. 

Verifica-se, então, um descompasso entre as concepções dos professores sobre o que 

está envolvido no ensino de uma língua adicional e o que eles conseguem realizar. Busquei 

compreender também se eles estavam atentos para os objetivos oficiais do ensino de línguas na 

escola, o que é considerado no próximo subtópico. 

 

6.7.2 Objetivos do inglês na escola 

 

 As disciplinas escolares apresentam finalidades de objetivo – aquelas preconizadas 

pelos documentos oficiais –, e finalidades reais – as que se efetivam na prática de ensino da 

sala de aula (CHERVEL, 1990). No que tange à disciplina “língua estrangeira”, suas 

finalidades de objetivo, conforme expressas nos PCN, visam à “formação educacional”, 

devendo garantir ao aluno seu “engajamento discursivo”. O documento defende que sua 

inclusão no currículo escolar deve levar em conta a função que ela desempenha na sociedade, 

ou seja, o uso predominante que se faz dessa língua por via da leitura. Nesse sentido, os PCN 

consideram inviável a centralidade no desenvolvimento de habilidades orais, tendo em vista 
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que isso não levaria em conta o critério de “relevância social para a sua aprendizagem” 

(BRASIL, 1998, p. 20).  

A fim de compreender se os professores levavam em consideração essa recomendação 

presente nos PCN em sua prática de ensino, indaguei, na entrevista, sobre os objetivos do inglês 

no currículo escolar. O Quadro 18 apresenta um resumo das respostas dos entrevistados: 

Quadro 18 – Objetivos do inglês no currículo escolar segundo os professores 

DESCRITIVO 
Nº DE  

PROFESSORES 

FREQUÊNCIA 

(%) 

Língua hegemônica e para a comunicação 

internacional 
13 57 

Formação pessoal  6 26 

Formação profissional 2 09 

Cumprir currículo  1 04 

Democratização do acesso a um L. A. às 

camadas populares 
1 04 

Totais 23 100 
Fonte: Elaborado pela autora.  

 

A maioria dos professores entrevistados fez alusão principalmente ao papel do inglês 

como língua predominante no cenário mundial atualmente. Destaquei, no Quadro 18, os 

aspectos que cada professor enfatizou. A maior parte dos entrevistados explicou que se ensina 

inglês na escola porque ele é um idioma internacional, hegemônico, dentre outros designativos 

semelhantes, e que ele serve para a comunicação em todo o mundo: 

 

Eu não sei, não sei exatamente, mas imagino assim: que é a forma de... já que 

é a língua universal, né? Uma língua bem difundida no mundo todo, acho que 

a mais difundida... acho que também não deixa de ser uma... uma...uma 

evidência de talvez uma dominação dos Estados Unidos como potência 

mundial, é assim que eu vejo, a maior potência. Eu acho que é uma forma de 

dominação [...]. (Prof. Daniel-E). 

 

Porque é a língua universal e eles [os alunos] têm que se enquadrar, né, que 

eu acho que é uma coisa que foi imposta já. (Prof.ª Pamela-E). 

 

Porque a língua está em tudo! Nas redes sociais, na Internet. O mundo inteiro 

está globalizado nessa língua, nesse idioma. Então, não tem porque fugir dele. 

(Prof. James-E). 
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Nesse aspecto, a maioria dos professores, apesar das respostas pertinentes, pareceu 

tangenciar a pergunta, pois foram apontados o alcance e o predomínio da língua, mas não houve 

articulação com as finalidades, nem as reais nem as de objetivo.  

No entanto, um número menor de professores destacou os objetivos educacionais ou de 

formação geral do indivíduo: 

 

Eu enxergo a língua assim, e tento trazer isso para a minha prática. Enxergar 

a língua como um passaporte para que o aluno acesse o mundo, 

englobando todos os campos do conhecimento, então acredito que ele esteja 

lá [no currículo escolar] para isso. (Prof.ª Melanie-E). 

 

Olha, eu acho que o inglês, ele faz parte... O inglês eu penso que ele faz 

parte da formação do indivíduo, faz parte da formação do brasileiro, sim. 

Ele tem que saber a língua materna e ele tem que começar a se ligar na outra 

língua que está aí invadindo nossas casas. Então, para a nossa formação 

pessoal é importante, porém está faltando cair a ficha em muitas cabeças. 

(Prof.ª Jessy-E). 

 

[...] Quando a gente aprende uma nova língua, a gente muda um pouco a 

personalidade, a gente aprende a se comportar de outra maneira, a pensar 

de outra maneira, ver sua própria língua de outra maneira, ver a cultura 

de outra maneira, então eu procuro passar isso para eles no presente. (Prof.ª 

Susan-E). 

 

Duas professoras chamaram a atenção para a importância do inglês para a formação 

profissional do indivíduo: 

 

[...] Então, isso é mais uma exigência social e do comércio, do trabalho, que, 

na nossa escola, a nossa visão é ainda formar a mão de obra, e como o inglês 

está muito presente no mundo dos negócios, a ideia é que sua mão de obra 

consiga [risos] entender e falar o inglês, ou, pelo menos, consiga desenvolver 

alguma das habilidades, consiga ler e entender, consiga ler e escrever, de 

preferência as quatro. (Prof.ª Marilyn-E). 

 

Então, todo lugar que a gente chega, seja no trabalho, as oportunidades 

sempre vêm acompanhadas com o inglês. Então, acho que é um... é uma 

ferramenta importante para o crescimento pessoal e profissional da pessoa. 

(Prof.ª Rebecca-E). 
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Apenas um professor afirmou, de súbito, que o inglês é ensinado na escola por uma 

questão de formalidade curricular: 

 

Eu acho que para cumprir é... como é que eu chamo? Questões 

curriculares mesmo, tanto que tem diretores, coordenadores e até colegas 

que criticam quando o aluno vai pra recuperação ou quando ele reprova numa 

língua estrangeira. Muita gente. (Prof. Gilbert-E). 

 

 Já uma outra professora referiu-se ao objetivo do ensino de inglês como visando à 

democratização do acesso das camadas populares à aprendizagem de uma língua adicional: 

 

O objetivo de ter essa matéria no currículo escolar além de outros é para 

aqueles alunos que não têm acesso mediante a sua vida de baixa renda social, 

é um dos caminhos, e também pela evolução do mundo, do trabalho, da 

faculdade que é preciso, eu acho que o intuito pra se fazer parte desse currículo 

é [...] é pra que o inglês chegue a todos independente de classe social [...]. 

Se a gente for analisar, hoje um cursinho de inglês por mais barato que ele 

seja, você não paga menos que cento e sessenta reais! Então, um valor desse 

pra uma família de baixa renda, como nós temos famílias problemáticas com 

bases totalmente desestruturadas, inglês pra eles é nada, o pai diz: “Inglês pra 

quê?”[...] As línguas estrangeiras chegarem pra todos e a forma de chegar 

pra todos é através da escola pública, porque nas particulares já tem, o 

aluno na primeira série já tem, mas na escola pública, onde tem esse 

público maior de pessoas carentes, infelizmente não tem. (Prof.ª Ruth-E). 

 

 Então, de acordo com a fala da maioria dos professores entrevistados, os objetivos do 

inglês no currículo escolar não parecem muito nítidos. São raros os momentos de discussão 

sobre currículo e documentos oficiais, e dificilmente são ofertados cursos de formação voltados 

especificamente para professores de inglês. O aspecto mais acentuado por eles é de que é 

imperativo que se ensine aos alunos a língua hegemônica, internacional e da comunicação 

global. No entanto, no que tange às finalidades reais, a maioria dos professores materializa, em 

sua prática, a justificativa social indicada pelos PCN, que é a do ensino da leitura, deixando as 

outras habilidades em segundo plano. Porém, isso muitas vezes ocorre por força das 

circunstâncias impostas pelas condições efetivas em que se realiza esse ensino. Talvez, a 

compreensão e o foco na função educacional pudessem atenuar as tensões que, porventura, 

existam para o professor entre o ensino almejado e o exequível. 
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6.8 A RELAÇÃO COM OS ALUNOS 

 

Os sentidos que os professores conferem ao ensino de inglês envolvem também sua 

relação como o outro. Através dos relatos, verificou-se que esse outro incluiu seus alunos 

e familiares, bem como os colegas de profissão. Sobre a relação com os alunos, os docentes 

expressaram o que pensam a respeito de suas capacidades cognitivas, do seu contexto 

social e familiar e sobre as perspectivas quanto ao futuro desses alunos. Como afirmou o 

professor Daniel:  

 

Então é… é complicado, então, tem tudo isso que afeta a aprendizagem do 

aluno e afeta também... na questão do ensino, né? Para que o professor tenha 

mais condições de ensinar de uma forma melhor para os alunos e... e 

também tenha fé na aprendizagem do aluno. (Prof. Daniel-E). 

 

O professor supracitado menciona que o professor precisa “ter fé”, ou seja, acreditar na 

aprendizagem do aluno. Foi quase unânime – agora incluindo todos os 35 professores desta 

pesquisa –, a crença de que os alunos não têm interesse na aprendizagem de inglês, e até mesmo 

de outras disciplinas: 

 

Os alunos não têm interesse em aprender, reclamam das atividades em sala 

de aula, das músicas em inglês, do livro “que é todo em inglês”, das atividades 

para casa. (Prof. Gilbert-B). 

 

Tem muitos que estão na sala de aula, mas não estão na sala de aula de 

corpo e alma. Então, só estão ali pra brincadeira, a gente tenta, a gente leva 

vídeo, leva aula com slide, leva aula com material, com estrutura, com 

dinâmica, com brincadeiras e esses sempre estão ali de lado. É, eu sei que dá 

pra atingi-los, que dá pra chegar até eles, mas eu não tenho tempo nem recurso. 

(Prof. Fred-E). 

 

Os professores afirmam que seus alunos não atribuem importância à aprendizagem de 

inglês porque não gostam do idioma ou sentem dificuldades em aprendê-lo. Muitas vezes, esse 

problema pode ser em decorrência do fracasso na aprendizagem do idioma:  
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Na comunidade em que trabalho, muitos alunos e alunas não veem utilidade e 

importância no aprendizado de uma língua estrangeira. É uma batalha 

constante na tentativa de demonstrar que o idioma está ao redor deles, seja nos 

aplicativos que tanto usam, como nas músicas que gostam e até no nome de 

um xampu na prateleira do mercadinho ao lado – e que o aprendizado pode 

ser divertido! (Prof. Marvin-B). 

 

Minha dificuldade também é a falta de interesse dos alunos, há alunos que não 

conseguem gostar de outra língua, se sentem incapazes de aprender, acham 

difícil. (Prof. Tatianna-B). 

 

Os alunos não se interessam. As frases mais ouvidas são: “Pra que estudar 

inglês?”, “Não consigo entender nada, não sei português, quem dirá inglês!” 

Isto tudo nos deixa desmotivados, mas como professor não podemos deixar a 

peteca cair e temos que buscar formas de chamar atenção dos alunos durante 

as aulas. (Prof.ª Vilma-B). 

 

 [...] mas nem se dão conta que já estão praticando a língua, textos sobre o 

aprendizado de língua estrangeira e o mercado de trabalho, etc. Existe ainda 

apesar do mundo globalizado e a língua inglesa ser hegemônica, essa 

necessidade social de entender o motivo do seu estudo, especificamente para 

o inglês, a importância de se aprender tal língua. (Prof.ª Milly-E). 

 

 A falta de interesse dos alunos afeta o professor, pois seu trabalho tem uma relação de 

contradependência com o trabalho que seu aluno realiza. Portanto, se o aluno não é bem-

sucedido, o mesmo se dá com o trabalho realizado pelo professor, pois não atinge seu objetivo, 

que é o de fazer os alunos se engajarem em uma atividade intelectual. Nesse aspecto, os 

professores declaram: 

 

Porém, a desmotivação dos alunos é tamanha que você fica frustrado, porque 

você se forma pra você ver alguém crescer, pra você ajudar, ser uma ponte 

entre uma pessoa e o progresso dela, e você vê que eles pegam essa ponte e 

ESBAGAÇAM com você! (Prof.ª Enya-E, ênfase da professora). 

 

O aluno não tem interesse pela língua estrangeira, porque não... não é da sua 

realidade, esse desinteresse do aluno acaba no desinteresse também do 

professor, que acaba se acomodando ali e... e não planeja, não dá atenção e 

não se empenha ao máximo, para que a educação daquela língua de fato 

aconteça, e a coisa acaba sendo difundida do jeito que dá, e não deu, o que é 

levado com a barriga, porque ainda existe um vínculo empregatício, porque 

ainda é uma relação de trabalho, né? Você está recebendo para ensinar aquilo 

ali, mas a questão de empenho mesmo, eu como professor não tenho me 
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empenhado o máximo para fazer com que aqueles alunos aprendam de fato 

aquela língua estrangeira, logicamente eu tenho fracassado. (Prof. Larry-E). 

 

A professora Enya sente-se frustrada com a falta de engajamento dos alunos. Já o 

professor Larry acrescenta que a falta de interesse dos alunos gera a acomodação do professor, 

que passa a se empenhar menos no ensino da língua, que, por sua vez, é ensinada do jeito que 

der. Nesse caso, a preocupação maior vem a ser com o vínculo empregatício e/ou a 

sobrevivência na profissão, e não com um ensino significativo para o próprio professor e seus 

alunos. O professor supracitado justifica sua atitude da seguinte forma: 

 

Eu me tranquilizo refletindo que todos têm uma parcela de culpa por um 

possível fracasso no ensino: o professor porque não se esforçou mais, ou não 

tentou outras metodologias e procurou um modo mais fácil (aqui estão 

inseridos diversos fatores: cansaço, turmas muito cheias, falta de materiais, 

desestímulo e outros), o aluno que não prestou atenção ou porque não tem 

interesse, ou, ainda, não quer nada (esse eu aponto como fator principal) e 

por último a escola ou Secretaria que não dispõe de meios para tornar a escola 

um lugar mais atrativo para estudo e nem de ferramentas didáticas para isso. 

[...] Trabalhar essa disciplina é muito difícil quando não temos uma imersão 

cultural na língua-alvo ou quando os alunos não têm objetivos para com essa 

matéria. Quando eu peço para eles pronunciarem uma palavra ou planejo uma 

aula de prática oral, muito deles se quer abrem a boca, ou acham graça e tiram 

sarro. Eu trabalho numa escola localizada numa comunidade pobre e meus 

alunos, ao que parece, não veem sentido no aprendizado.  (Prof. Larry-B). 

 

 Segundo esse professor, a falta de interesse dos alunos é o fator principal para o fracasso 

do ensino de inglês. Ele afirma que os alunos “não querem nada” e “tiram sarro”. Ele parece já 

apresentar a resposta para essas atitudes dos alunos com a seguinte afirmativa: “ao que parece 

não veem sentido no aprendizado”.  

De acordo com Develay (1996), os alunos podem não se interessar em aprender na 

escola porque não conseguem operacionalizar os saberes nela ensinados, pois, para eles, 

esses saberes são:  

 

[...] desconectados do seu uso, separados do pensamento, porque não estão 

vinculados a uma utilização operacional. Aprendemos, eles pensam, por 

aprender, não necessariamente para por em prática ou para analisar uma 

realidade com o que se sabe. O saber não é nem um operador, nem um 

analisador. (DEVELAY, 1996, p. 88). 
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Quando os alunos colocam em prática esses saberes em uma situação vivida ou até 

mesmo em uma operação de análise, eles conseguem se implicar nessa ação, pois se percebem 

como capazes de mobilizar o que estão aprendendo na escola. Nesse caso, começam a 

estabelecer relações entre os saberes que antes lhes pareciam dispersos, passando a conferir 

sentidos ao aprender e à escola.  

No entanto, se isso não acontece, os alunos vão à escola só para passar de ano e não para 

aprender. Para a professora Marilyn, grande parte dos seus alunos age dessa maneira: 

 

Eu sei que não se consegue os 100%, mas eu queria chegar ali nos 25/30 

alunos dos meus 35. E é justamente o contrário. Dos meus 35, eu tenho 5 ou 

6 que realmente interagem na aula, que participam [...]. A maioria ou todos 

eles têm consciência que não aprenderão inglês ou outro idioma na escola 

pública. Eu digo isso porque tem aqueles que já não gostam da disciplina, aí, 

é que eles deixam de lado mesmo, alguns fazem só o suficiente pra passar. É 

só passar, ele não está preocupado se vai aprender alguma coisa ou não. Então, 

tem uns que fazem as atividades só porque valem ponto, participam do projeto 

da escola porque vale a pontuação, só pra passar. E tem aqueles que gostam 

do inglês e querem se desenvolver, mas eles percebem, eles me dizem; 

“Professora, a gente não aprende quase nada, né, em inglês?” Ai, eu digo: “É. 

Infelizmente pela estrutura que a gente tem não dá pra você realmente 

aprender”. (Prof.ª Marilyn-E). 

 

Segundo o relato dessa professora, há descrença, tanto de sua parte quanto da parte dos 

seus alunos de que realmente eles aprenderão inglês na escola. 

Houve ainda relatos que mostraram o que os professores pensam acerca dos modos de 

ser e estar no mundo e das perspectivas dos seus alunos. Em alguns casos, isso foi relacionado 

com a posição social dos discentes:  

 

Vejo isso [o ensino da cultura de outros países] como imprescindível para 

desenvolver nos alunos interesse pela disciplina e, acima de tudo, ampliar seus 

horizontes que são muitas vezes limitados a uma realidade de mediocridade e 

de perpetuação de pobreza em que sua família, há muitas gerações, está 

inserida. Há que se mostrar ao aluno da escola pública que ele também é capaz. 

O professor precisa ao menos tentar. [...] Esta é a luta diária do professor, 

sobretudo da escola pública, que apesar de tantos desafios e total desprestígio 

provenientes do governo e da sociedade, tenta sobreviver e propiciar ao aluno 

condições mínimas para mantê-lo em sala de aula, despertar nele a vontade de 

estudar e quiçá vê-lo quebrando o ciclo vicioso da pobreza e tornando-se um 
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cidadão de bem (seja através de cursos profissionalizantes ou ensino superior). 

O caminho é a educação!  (Prof.ª Anna-B). 

 

 A professora supramencionada afirma que busca ajudar seus alunos a “ampliar seus 

horizontes”, pois ela acredita que eles apresentam “privação econômica e cultural”, não gostam 

de estudar e vivem em uma “realidade de mediocridade e de perpetuação de pobreza”, que 

poderia ser revertida através dos estudos, que os tornariam “cidadãos de bem”. De acordo com 

Patto (1997a, p. 275), é muito comum as crianças das classes oprimidas63 serem consideradas 

como carentes ou deficientes do ponto de vista cultural. No entanto, a autora esclarece que esse 

veredicto é feito tomando como referência os padrões da cultura dominante, pois se descarta o 

que o aluno já sabe e suas muitas capacidades e habilidades, que os fazem sobreviver em um 

contexto social adverso. 

Outro professor faz generalizações acerca das necessidades atuais, possibilidades e 

perspectivas quanto ao futuro dos seus alunos: 

 

Outro fator é que apesar dos alunos entenderem que é necessário saber outro 

idioma, não buscam efetivar o aprendizado da língua inglesa porque não faz 

parte da necessidade urgente dos mesmos. Eles não necessitam falar inglês 

para se comunicar, pois não conhecem nenhum indivíduo de outro país e o 

meio social em que estão inseridos não fomenta oportunidades para 

aprimoramento da língua inglesa, diferentemente dos grandes centros urbanos 

e turísticos do Brasil que recebem grande número de estrangeiros. Muitos 

estão de certa forma, satisfeitos com o “estilo de vida” que possuem e 

pretendem continuar como estão. É simplesmente, a repetição da forma de 

vida herdada do seio familiar. (Prof. William-B, grifo do professor). 

 

 De um modo geral, as representações dos professores acerca do contexto familiar e 

das perspectivas de seus alunos da escola pública e de suas potencialidades não são 

animadoras, talvez por esse motivo as práticas de incitação e motivação utilizadas visem a 

estimular nos discentes o desejo de inserção no mercado de trabalho. Além disso, a maior 

parte acredita que seus alunos não têm uma boa base, e que isso lhes dificulta progredirem 

na aprendizagem do inglês: 

                                                           
63 Essa autora afirma ser inadequada a utilização dos termos classes baixas, classes desprivilegiadas ou camadas 

desfavorecidas para designar as classes que ela denomina como oprimidas (PATTO, 1997a, p. 257).  
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[...] porque os meus alunos são elementares. Se tiver um que se destaca, dois 

ou três que se destaquem, você pode até passar uma coisa diferenciada pra 

eles, mas para aqueles outros é aquele basiquinho mesmo, é números, é sei lá, 

vai numa sequência pra não ser uma coisa nem bitolante e nem uma coisa que 

meu aluno é expert, ele não é expert. (Prof. Fred-E). 

 

A gente sabe que na escola pública o aluno, ele tem uma base muito precária. 

Então, a gente não pode trabalhar uma língua inglesa numa escola pública 

como se tivesse trabalhando em uma escola de idiomas, que é mais controlado 

com turmas mais reduzidas, que você tem um alcance melhor ali, até porque 

a base do aluno é melhor. Escola pública, infelizmente, isso não acontece. 

(Prof. Henry-E). 

 

Essa suposta base deficiente é referida também em relação à língua materna. Para alguns 

professores, as dificuldades com a língua portuguesa é um dos fatores que contribuem para o 

desinteresse dos seus alunos e o fracasso no inglês:  

 

[...] porque dentro do próprio inglês eu tinha que às vezes fazer uma revisão 

do próprio português para poder fazer uma compreensão melhor de alguns 

assuntos, [...] eu trazia o português, explicava como era no português para 

poder eles entenderem no inglês. (Prof.ª Enya-E). 

 

Nas primeiras séries do ensino fundamental, era interessante que houvesse o 

ensino de língua inglesa, não só de língua inglesa como de outras coisas. Eles 

chegam no ensino, no sexto ano do ensino fundamental maior com deficiência, 

inclusive na escrita em língua portuguesa mesmo. Eu tenho alunos que não 

sabem escrever o nome ainda! (Prof. Larry-E). 

 

Além disso, há também a própria deficiência dos alunos em ler em sua própria 

língua, ler e compreender o que se lê. (Prof. Fred-B). 

  

Segundo os dados do QEdu64, a escola onde o professor Fred leciona encontra-se em 

estado de atenção em relação à nota no IDEB de 2015, que foi de 3,2, quando a meta a ser 

atingida era 3,9. Esse mesmo site informa que 44% dos alunos do 9º dessa escola apresentaram 

um nível de proficiência em leitura e interpretação em Português insuficiente (quase ou nenhum 

aprendizado), 48% apresentaram um nível básico (pouco aprendizado), 4% é proficiente 

                                                           
64 Conforme já mencionado (seção 4.3), o QEdu é um grupo que disponibiliza em seu site indicadores educacionais, 

a partir de dados obtidos junto ao INEP, relacionados aos dados escolares do IDEB, ENEM, Censo Escolar e Prova 

Brasil. Cf. <www.qedu.org>. 

http://www.qedu.org/
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(resultado esperado) e 4% atingiu um nível avançado (além da expectativa). De fato, os índices 

não são animadores, mas são necessárias pesquisas adicionais sobre o papel da língua materna 

no interesse dos alunos pelo inglês. 

Apenas dois professores fizeram referência ao desinteresse dos alunos relacionando-o a 

questões sociais e educacionais mais amplas e ao modelo de escola vigente: 

 

Não só o inglês, não só a língua estrangeira, mas todas [as disciplinas] estão 

sofrendo com a questão do desinteresse, do desinteresse não de todos, mas de 

grande parte dos alunos, né? [...] Educação não é uma fábrica, não é uma 

montadora que você constrói hoje e daqui a dois anos vai começar a produzir 

automóveis pra vender, que você vai ter o lucro. Educação é uma coisa lenta. 

Então, o problema é o imediatismo junto com a ideologia, com interesse 

político, seja lá o que for, que não vem ao caso agora, eu não vou falar de 

política, mas é um problema estrutural, é um problema que tem que ser, tem 

que ser resolvido a médio prazo. Educação não é uma coisa a curto prazo, se 

você quer resultado. Então, o que nós temos hoje é uma geração perdida, 

porque essa geração que está aqui já está perdida. (Prof. Henry-E). 

 

O aluno de hoje pede um novo modelo de escola. Acho que a escola precisa 

mesmo ser mais tecnológica. Mas a realidade que temos não nos ajuda, a 

escola onde ensino não tem nem um prédio [próprio] para funcionar! Como 

posso querer um laboratório de línguas? [...] Acho que sim, claro, claro que a 

escola tem aquele papel de ensinar, agora o que tem que mudar é o formato, 

acho que é isso. Os conteúdos não, sabe? Não é conteúdo, não é questão... é o 

modo de passar, é o modo de trabalhar com o aluno. (Prof.ª Jessy). 

 

 De todos os 35 participantes da pesquisa, somente 2 professores não apresentaram como 

primeira “imagem” de seus alunos o rótulo de desinteressados. Ao contrário, mencionaram que 

seus alunos têm grande interesse em aprender inglês na escola:  

 

Sou professora de inglês e, durante os dez anos de trabalho realizado, leciono 

inglês em escolas públicas, pude observar que a maioria dos alunos tem um 

grande interesse pelo inglês no primeiro momento, quando ele se constitui 

uma novidade. Aos poucos, lamentavelmente, muitos vão perdendo a 

motivação inicial de aprender a usar a língua de forma eficaz e desenvolver as 

quatro habilidades: ler, escrever, falar e entender a produção oral. Além disso, 

passam a investir pouco tempo e esforço em suas tarefas escolares. No entanto, 

outros estudantes se mantêm motivados e se envolvem com jogos, músicas, 

filmes e situações em que possam usar a língua estrangeira. (Prof.ª Ruth-B). 
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Eles GOSTAM! Pode perguntar à coordenadora, é a aula que mais gostam, 

sem falsa modéstia. Não é porque é aula de inglês… é que todo dia tem algo 

novo para eles, não fica aquela aula tradicional… E o Prezi [aplicativo para 

criação de apresentações] traz sempre coisas novas porque se você digitar lá 

… tudo é diferente. (Prof. James-E, ênfase do professor). 

 

Os dois professores supracitados afirmaram que o interesse por parte dos alunos está 

relacionado com o fator “novidade”. A professora Ruth aponta que isso acontece quando eles 

começam a estudar o inglês pela primeira vez, o que, na escola pública, ocorre a partir do 6º 

ano do Ensino Fundamental. No entanto, com o passar do tempo e as condições de ensino 

desfavoráveis, essa empolgação desvanece. Mesmo assim, poucos alunos mantêm vivo o 

interesse nessa aprendizagem porque conseguem encontrar algum sentido no idioma, 

especialmente quando conseguem estabelecer relações entre o idioma e as coisas que eles 

apreciam, tais como jogos, músicas e filmes.  

Já o professor James, além de levar sempre “novidades” para os alunos, destaca o caráter 

diferenciado de suas aulas. Conforme já mencionado na seção 5, ele prioriza em seu ensino a 

oralidade, coloca os alunos para falar inglês fora do ambiente da sala de aula, também para 

encenar, gravar e editar pequenos filmes a serem postados em redes sociais. Esse professor 

gosta e tem facilidade de trabalhar com as tecnologias digitais e com as redes sociais, que são 

atrativos para os jovens. No entanto, para realizar tudo isso e levar as novidades para seus 

alunos, ele mesmo arca com os custos, conforme afirmou: 

 

É porque eu sou meio doido, quando eu quero fazer as coisas, eu não espero 

o Estado, eu vou lá e resolvo. Eu levo, TUDO eu compro pra levar! Câmera, 

edito em casa, quando são os [alunos] menorzinhos. Os maiores gravam só. 

Cabo, o que tiver eu compro tudo para não precisar de ninguém! Eu sou 

assim, não preciso estar esperando o Estado resolver, eu vou lá e faço. (Prof. 

James-E, ênfase do professor). 

 

 Quanto à relação com os demais integrantes da comunidade escolar no tocante à 

disciplina que ensinam, os professores afirmam que, em geral, seus colegas não compreendem 

e não aceitam que os alunos reprovem em uma matéria como aquela. Então, a disciplina figura 

no currículo como uma formalidade, apesar de todos reconhecerem que é importante saber 

inglês nos dias atuais. 
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No tocante à relação com a família dos alunos, os professores gostariam que houvesse 

uma maior participação dos pais ou responsáveis na realização dos deveres de casa e no 

acompanhamento da vida escolar dos discentes: 

 

[...] precisa ter o acompanhamento dos alunos, porque professor não é pai e 

mãe, não! Eu sou contra esses que andam por aí dizendo: “Professor tem que 

ser psicólogo, tem que ser pai, tem que ser mãe”. NÃO! Professor está ali para 

educar, a gente está ali pra acolher. (Prof.ª Anna-E, ênfase da professora).  

 

Você vê hoje pais de alunos que entregam seus filhos nas escolas e muitos, 

não são todos, mas muitos pais de alunos agem de forma irresponsável. É isso 

que acontece! E fazem da escola como se fosse um depósito de seres humanos, 

para que professores e funcionários da escola tentem resolver um problema 

que não é nosso, que nós não somos... que nós não somos aqui educadores de 

modos, de comportamentos, nós trabalhamos com educação formal escolar e 

muito do nosso tempo perdido é porque nós temos que trabalhar com o que 

não é da nossa atividade, da nossa atribuição, de estar educando um aluno, 

fazer algo que ele já deveria trazer de casa. (Prof. Henry-E). 

 

Então, para eles isso é bobagem e a maior parte das famílias não cobra e 

quando a gente chama essa família na escola, muitas vezes, ela não gosta, ela 

não gosta porque ela está cansada de ser chamada para ouvir falar mal do filho 

dela. Então eles não vão para as reuniões, quando vão, você percebe que 

quando chama para falar diretamente com aquele pai ele disse que vai bater, 

que vai fazer, que vai acontecer! Então, eu tenho que orientar que não precisa 

bater, mas que precisa haver um diálogo para que aquele, aquele adolescente 

perceba que escola é um caminho que pode levar ele a um tipo de vida melhor 

do que os pais tiveram, que ele está tendo. (Prof. Gilbert-E). 

 

Algumas das convicções desses professores corroboram o que foi afirmado por Patto: 

 

Apesar desse estado de coisas, do qual muitos educadores têm uma idéia 

fragmentária, professoras e coordenadores tendem a atribuir o baixo 

rendimento da escola à incapacidade dos alunos e ao desinteresse e 

desorganização de suas famílias. A principal forma de relação da escola com 

as famílias é a convocação dos pais – geralmente a mãe – para que ouçam 

queixas de seus filhos [...]. (PATTO, 1997b, p. 292). 

 

Nesse sentido, a relação com a família requer bastante tato e reflexão por parte dos 

professores. O não comparecimento dos pais às reuniões pode passar por questões que vão além 

da negligência. Pode estar envolvido seu horário de trabalho: muitos pais e mães trabalham 
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fora, inclusive, aos sábados. Além disso, como mencionou o professor Gilbert, eles não 

gostariam de ouvir apenas reclamações a respeito de seus filhos.  

No tocante às relações interpessoais, os professores afirmaram ter um bom 

relacionamento com seus alunos, semelhante ao que foi afirmado pelo professor George: 

 

Eu tenho uma relação muito boa com os alunos, eu nunca tive problema de 

relação não, eu procuro sempre [...] não decoro muito o nome [risos], mas 

assim eu me aproximo deles, estão copiando a atividade eu chego próximo, e 

pergunto: “Está entendendo?”. Procuro andar pela sala e observar quem está 

fazendo atividade, quem não está, porque, mesmo que seja uma coisa rápida 

ali, faz com que eles se sintam mais importantes quando você chega próximo. 

[...] Não gosto de dar aula afastado, lá na frente e eles lá atrás, eu procuro me 

aproximar deles. (Prof. George-E). 

 

Em suma, a relação da maioria dos participantes com seus alunos é amistosa no aspecto 

interpessoal, apesar dos relatos de indisciplina como os informados pelo professor Henry, 

quando ele afirma que muito tempo é perdido tentando-se ensinar comportamentos que os 

alunos deveriam ter aprendido em casa. No entanto, os professores têm baixas expectativas 

quanto à capacidade e ao conhecimento dos seus alunos, pois acreditam que o contexto social 

e familiar desses é culturalmente limitado. Tal conjuntura, somando-se aos problemas 

estruturais encontrados nas escolas, repercute no ensino da disciplina, cujos conteúdos passam 

a ser simplificados e até mesmo reduzidos. Conforme declaram esses professores, 

apresentando-se como “o básico cada vez mais básico” ou “aquele basiquinho”. Como afirmou 

o professor Daniel, o professor precisaria “ter fé” na aprendizagem dos alunos, mas de algum 

modo essa fé parece ser minada. 

Esses professores tendem a se acomodar às normas implícitas da escola, no que diz 

respeito à visão dos seus colegas e coordenadores quanto ao nível de exigência sobre os alunos 

na disciplina língua inglesa. Além disso, pode ocorrer que o professor não se sinta confortável 

em exigir dos alunos resultados sobre coisas que foram apenas superficialmente estudadas ou, 

conforme afirmou o professor Larry, ensinadas “do jeito que deu”, em decorrência das 

condições efetivas de ensino e ou pela crença na privação cultural dos alunos. No entanto, essa 

condição pode contribuir para a construção da imagem do inglês como uma disciplina esvaziada 

de sentido, algo que serve apenas para cumprir formalidades curriculares. 
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6.9 SUGESTÕES 

 

A última questão da entrevista constituiu-se em um espaço para os professores deixarem 

sugestões ou abordarem algo que não tivesse sido contemplado pelas perguntas. Dentre os 

assuntos apontados por eles, estão alguns já mencionados anteriormente nesta tese, por isso, 

serão brevemente apresentados. Os assuntos mais frequentes foram os desafios encontrados em 

seu ofício, como o salário baixo e as condições efetivas de ensino: 

 

Só quero resumir que a vida de professor é muito difícil, muito árdua, não 

só de inglês como... todas as disciplinas. Eu estou falando de... 

principalmente, em relação à escola pública, que é a minha experiência 

praticamente toda, é em escola pública. E que isso é, no geral. Todos 

reclamam de falta de recurso, de tempo, de condições pra dar aulas 

melhores pros alunos e pra que eles se estimulem mais. [...] E salário 

também. Que o país... deveria dar mais valor à educação, investir mais na 

educação. (Prof. Daniel-E). 

 

O que me incomoda bastante e eu gostaria de acrescentar é que [...] eu 

espero que a educação um dia tenha todos esses recursos que facilitem a 

vida do professor, que o professor não precise adoecer por conta de esforço 

repetitivo, por conta de muito trabalho, que os alunos, eles possam se 

interessar mais, que o amanhã seja de pessoas, de alunos que se interessem 

porque a coisa já não está boa, que eles se concentrem mais [...], que os 

governantes caiam em si, que pelo menos deem condições de trabalho, um 

quadro com pincel, porque deveria acabar esse negócio de giz, você chega 

na aula e o giz duro parecendo tijolo e o quadro parecendo parede, [...] eu 

queria um dia ver uma escola moderna como a que eu estudei, mas não só 

pra mim, pra todas as crianças, adolescentes e adultos que não tenham 

condições, [...] mas eu queria educação de qualidade pra todo mundo! 

(Prof.ª Tatianna-E). 

 

É isso, estou nessa já há quase 20 anos, e eu vou percebendo que foi havendo 

uma certa piora ao longo dos anos, infelizmente, e isso dá essa sensação de... 

de impotência, né? (Prof. Gilbert-E). 

 

 Mesmo assim, em seguida, o professor Gilbert afirma que uma coisa está melhorando, 

os livros didáticos: 

 

[...] uma das coisas que eu gosto em alguns livros é que eles trazem temas 

atuais e eu tenho textos falando sobre depressão entre adolescentes, eu tenho 
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textos falando sobre problemas de uso de fones de ouvido, de postura na 

frente do computador, de postura no uso do celular, eu tenho textos em 

inglês falando sobre bullying. Então, está havendo essa preocupação no 

livro didático, né, de trazer temas que não sejam tão distantes da realidade 

deles. [...] Então, nesse sentido, eu acho que o livro... essas coleções que eu 

estou... que eu estou usando, elas têm ajudado, porque não são simplesmente 

aqueles textos com fábulas ou com historinhas tiradas de algum livro... 

(Prof. Gilbert-E). 

 

 O professor Henry fez considerações sobre questões que tocam a educação de uma 

maneira geral: 

 

[...] o meu pensamento em relação à educação hoje é que se pense mais, que 

se faça mais pela educação de forma pragmática e não algo que esteja além 

das nossas possibilidades. A educação é algo lento, é algo gradual. Nós não 

podemos esperar um resultado a curto prazo de uma coisa que demanda 

paciência, demanda dedicação. Então, o que eu espero é que exista mais 

empenho seja das autoridades, seja do poder público [...]. (Prof. Henry-E).  

  

 O mesmo professor apresenta também uma sugestão quanto a haver mais interlocução 

entre a pesquisa acadêmica e as escolas: 

 

[...] o ramo acadêmico de pesquisa precisa também fazer um trabalho não só 

acadêmico dentro do muro da universidade, mas que conheça a realidade além 

dos campi da universidade, que fica muito hermético e o trabalho fechado 

demais, muito filosófico, muito técnico sem ver o que é que está acontecendo 

nas escolas. Então, que haja um intercâmbio, que haja um trabalho mais de 

cooperação e não só de cobrança, porque se você ficar toda hora só com 

cobrança, o resultado não vem, porque cobrança tem muito a ver com pressão 

e trabalhar com pressão com tantos problemas que nós já temos, você acaba 

que... você fica sobrecarregado, você vai ficar, é... com alto índice de estresse. 

Como se não bastasse os problemas que nós já temos! (Prof. Henry-E).  

 

Nesse sentido, uma professora faz um elogio e uma defesa do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), o que seria um encaminhamento para atender a 

essa demanda: 
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[...] a participação da universidade, esse convênio, essa parceria com o PIBID 

mesmo foi muito bom, foi maravilhoso! Eu queria que isso fosse mais e mais 

forte, mais presente, entendeu? Às vezes, a gente tem uma resistência com o 

estagiário porque de vez em quando a gente pega umas bombas, assim, mas 

eu acho que a gente teria muito a ganhar com maior... uma maior parceria, 

sabe? (Prof.ª Susan-E). 

 

 O uso de metodologias diferenciadas, das novas tecnologias, e um ensino que explore a 

multimodalidade foram sugestões de outro professor, inclusive chamando seus colegas e a 

pesquisadora à responsabilidade: 

 

Eu gostaria que, agora que a Senhora vai se tornar doutora, passasse para os 

demais professores que a metodologia de ensino tem que ser voltada mais para 

as coisas práticas [...]. Então, se nas faculdades não se atentarem para esse 

fator de que o professor de inglês, ele tem que realmente ver as novas práticas 

metodológicas, a mídia está aí, você tem que ver a mídia pra dar aula de inglês, 

de qualquer matéria. Hoje em dia os alunos estão detestando ir pra escola 

porque o professor chega lá [...] aquela coisa [...] lê, explana, responde e 

vamos embora. Não é bem assim, aluno hoje em dia é visual, ele quer ser 

desafiado, tem que colocar pra ele trabalhar, pra ele escolher: “Olha tem isso 

aqui agora, o que vocês querem agora fazer?”. Aí, a partir daí, eles vão se 

sentir desafiados, se não for dessa forma ... É evidente que de vez em quando 

você tem que dar uma aula tradicional, porque aula todo dia daquele estilo fica 

chata. (Prof. James-E). 

 

 Muitas vezes, os professores que atuam na educação básica veem o pesquisador como 

um meio de interlocução com a universidade, e até mesmo com o poder público, no sentido de 

fazer ouvir sua voz para que sejam resolvidos os problemas pelos quais eles passam nas escolas. 

Nesta pesquisa, alguns professores, que no início relutaram em participar da entrevista, no final, 

até agradeceram por ter alguém com quem compartilhar suas angústias profissionais.  

Outra professora faz uma crítica à maneira como os recursos para a formação de 

professores são utilizados. Ela acredita que promover o aperfeiçoamento desses professores no 

exterior sem cuidar dos problemas de base é empregar mal os recursos, uma vez que eles não 

conseguirão pôr em prática em seus contextos locais os conhecimentos adquiridos no exterior. 

Ela afirma que muitos são impelidos a deixar o ensino básico sem reverter o investimento feito, 

uma vez que se sentem subaproveitados em seu potencial: 
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A gente se forma, no caso aí, esse investimento mesmo que o governo faz de 

mandar pra fora [para os Estados Unidos], de dar um preparo melhor para o 

professor, mas, aí, quando ele retorna, ele não tem esse feedback de usar essa 

formação que você adquiriu a mais, essa melhora que você fez no seu 

aprendizado, mas você fica limitado, no seu local de trabalho, pela estrutura 

que você tem. Então, acaba ficando, é... acaba não sendo muito válido. Investe 

no professor pra que ele trabalhe na escola pública e melhore o padrão da 

escola pública, e se não dá condições para que esse padrão melhore? Porque 

para ele ficar investindo o pouco que ele investe com o professor e não vai ter 

retorno... Ou, então, o que é que acontece? Eu vou melhorando minha 

formação, eu vou deixar a sala de aula, eu vou acabar assumindo outras 

funções e não vou dar aquele retorno para o aluno. Então, o padrão do ensino 

não vai melhorar porque eu vou acabar ingressando em outras funções em que 

eu possa usar aquilo em que eu me preparei, posso até ampliar depois e vou 

deixar a sala de aula. (Prof.ª Marilyn-E). 

 

 A professora Samantha também se referiu à tendência de os professores deixarem 

a profissão: 

 

Então, se a gente quer mais alguma coisa, eu tenho que trazer meu laptop, se 

eu quiser que meus alunos ouçam música, eu tenho que trazer minha caixa de 

som, e é muita coisa para você trazer para a escola! Então, a escola não oferece 

essas coisas, que deveria oferecer. Isso tudo é muito desgastante para o 

professor. E isso me deixa angustiada como profissional, né?! O respeito 

mesmo, com a professora na escola [...], se não melhorarem, muitos 

professores irão desistir, porque tem muita gente boa saindo da profissão 

porque não aguenta! Porque não têm estrutura para trabalhar, porque não 

podem desenvolver tudo o que são capazes e as escolas estão sucateadas [...]. 

É difícil, não é fácil não! (Prof.ª Samantha-E). 

 

O isolamento dos professores de inglês foi mencionado por outra professora, o que 

me fez lembrar da minha própria experiência, quando iniciei na docência do inglês na 

escola pública: 

 

Então, essa coisa da interação de professores de língua, eu acho que está 

faltando. [...] Eu acho que isso precisa acabar, o isolamento entre os 

professores, eles precisam ser mais unidos, é porque eu vi isso uma vez... tem 

uma escola que eu trabalhava, eu percebi que a professora de matemática ela 

tinha um grupo... tinha um grupo de WhatsApp exclusivo só de professores 

de matemática, aí, aquilo me chamou atenção. Eu falei: “Por que os 

professores de inglês são tão dispersos, cada um para si?” [...] Eu acho que a 

gente precisaria dessa interação maior pra ehhh... sei lá, até mesmo enriquecer 

o outro, contribuir com o outro, de alguma forma trocar atividades, trocar ideia 

da dinâmica de sala de aula mesmo, da pedagogia utilizada. (Prof.ª Jessy- E). 
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 Outra professora fez um questionamento em relação ao projeto político pedagógico 

das escolas:  

 

Qual é o PPP da escola pública? Qual é o PPP de uma escola de idiomas? 

Acho que esse é o primeiro questionamento que a gente tem que pensar, então, 

por exemplo, o projeto político pedagógico do curso de idiomas é um, isso 

está materializado nas condições, tudo oferecido ali. Você tem turmas com 

vinte, no máximo vinte e dois alunos, salas climatizadas, tecnologia à 

disposição, qualificação de professores todos os semestres. [...] Você tem toda 

uma equipe trabalhando em prol da realização dos objetivos. E na escola 

pública a gente tem um projeto pedagógico que a gente tenta pôr em prática, 

mas a gente encontra no caminho muitos entraves, e a gente fica com essa 

grande interrogação: "Será que esse projeto pedagógico que está no papel, 

posto ali, que a gente sabe que existe, que tem em todas as escolas, ele está 

atendendo realmente aquilo ali? Será que não existe um plano político oculto, 

por trás disso tudo?". Posso estar enganada, posso estar falando bobagem, mas 

essa interrogação persiste. (Prof.ª Melanie-E). 

 

 Essa professora acredita que as coisas nos cursos de idiomas parecem andar de maneira 

mais organizada porque, além da boa estrutura, existe um planejamento das ações e dos 

objetivos a serem alcançados no projeto do curso. Para ela, o mesmo não ocorre na escola 

pública. Nesse sentido, pude verificar nos PPP das escolas, aos quais tive acesso, que não houve 

menção a objetivos que relacionassem o inglês com outras disciplinas e com as demais ações 

da escola. Aliás, não havia menção alguma ao inglês, e visto que nem todos os professores 

tomam conhecimento das orientações curriculares locais e nacionais, o que pôde ser observado 

é que, na maioria dos casos, o ensino de inglês é operacionalizado através do livro didático, de 

acordo com o trabalho individualizado de cada professor e em função de contextos escolares e 

sociais específicos. Isso leva a pensar que, em termos das Gerações de Saberes Docentes, 

delineadas por Freeman (2016), estaríamos na geração voltada para a idiossincrasia de “quem” 

ensina e no contexto ou “onde” se ensina. Isso nos coloca um pouco aquém da geração atual de 

saberes docentes, aquela que busca definir o propósito da agência do professor em relação à 

aprendizagem dos estudantes, de uma forma heurística.  

Por fim, no âmbito das sugestões feitas pelos professores, houve um que expressou 

gratidão por estar empregado e outro deixou uma mensagem otimista: 
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[...] eu agradeço, ainda que não foi minha primeira opção nem tem sido um 

sonho pra mim ir pra sala de aula ser professor. Eu embarquei nessa profissão 

pela primeira oportunidade que eu tive, mas, ainda assim, eu agradeço muito 

porque é uma profissão que... ehh... me dá suporte e condições financeiras e 

que eu procuro desempenhar com o que eu posso, o máximo que posso [...]. 

(Prof. Larry-E). 

 

Ainda vale a pena ser professor no Brasil. (Prof. George-E). 

 

Portanto, no que diz respeito aos sentidos que os professores atribuem ao ensino de 

inglês, eles perpassam todos esses temas analisados nesta seção. De acordo com Almeida 

Filho (2005), uma abordagem contemporânea de ensinar línguas deve levar em consideração 

a questão do sentido compreendido em função de uma relação. Nesse aspecto, foram 

abordadas as relações dos professores com o inglês – enquanto disciplina escolar e seu papel 

no mundo –, consigo mesmo enquanto profissional, e com os outros – predominantemente 

seus alunos –, visto que, segundo a teoria da Relação com o Saber, “o sentido é produzido 

no estabelecimento de relações, dentro de um sistema, ou nas relações com o mundo e com 

os outros” (CHARLOT, 2000, p. 56).   

Os sentidos atribuídos ao ensino de inglês na escola pública, pelos professores desta 

pesquisa, estão relacionados à importância que eles conferem ao papel hegemônico desse 

idioma no cenário mundial e eles buscam incutir isso em seus alunos, alertando-os sobre a 

necessidade de aprendê-lo, principalmente, para que possam concorrer no mercado de trabalho 

no futuro e ascender socialmente. Tal preocupação ocorre porque a relação desses professores 

com os alunos é de que esses últimos pertencem às camadas menos privilegiadas social e 

economicamente e precisam “romper os laços da pobreza”. Esse sentimento reverbera também 

nas representações que os professores têm acerca da capacidade cognitiva dos alunos em 

relação à disciplina que ensinam. Para a maioria desses professores, seus alunos apresentam 

limitações culturais e são desinteressados. Essas representações, somadas às condições 

estruturais das escolas, resultam em um ensino “básico”, no sentido rudimentar da palavra.  

Sendo assim, em sua relação consigo mesmo, grande parte dos professores sente-se 

desanimada e frustrada, pois não consegue alcançar os objetivos do seu trabalho, nem utilizar 

seu potencial intelectual de maneira satisfatória no que é realizado. Esse sentimento de 

impotência é provocado pelas condições efetivas de trabalho – a exemplo da sua jornada laboral 

desgastante, o elevado número de alunos por sala, carga horária incompatível com a extensão 



O INGLÊS E OS SENTIDOS ATRIBUÍDOS AO SEU ENSINO | 260 

 

 

 

dos conteúdos, a estrutura precária e os limitados materiais da escola, dentre outros motivos 

que foram listados no Quadro 17 –, e pela percepção de que a disciplina não tem um status de 

seriedade diante dos seus próprios pares e do poder público, uma vez que esse último não 

garante os meios necessários para sua efetividade na escola pública. Por conseguinte, os 

sentidos que esses professores atribuem ao ensino de inglês no âmbito da escola (de)limitam o 

que eles ensinam nessa disciplina. 
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7 UMA MIRADA NA SALA DE AULA 

 

 A compreensão das questões centrais de pesquisa foi complementada com as 

observações de sala de aula, anotadas em dois diários de campo. Três professores consentiram 

em participar dessa etapa da pesquisa, mas um deles, o professor Bob, não permitiu que minha 

permanência se estendesse além de uma única aula. Esse professor estava em vias de se 

aposentar. Houve também observações nas aulas do professor Fred, que tinha 6 anos de trabalho 

na escola pública na época da pesquisa, e nas aulas da professora Jessy, com 17 anos de 

experiência. Esta seção trata das observações realizadas, buscando articulá-las com uma análise 

longitudinal do perfil desses professores – baseada nas entrevistas e nos Balanços –, sobre suas 

concepções e suas práticas de sala de aula. Um roteiro foi elaborado, com base no referencial 

teórico, apenas para nortear as observações sem impor a tal procedimento qualquer caráter de 

rigidez. Dentre os aspectos observados estão os conteúdos ensinados, o “ensino de exposição”, 

o idioma utilizado durante as aulas, as práticas de motivação e incitação dos alunos, a relação 

professor-aluno, as avalições, dentre outros aspectos. 

 

7.1 A AULA DO PROFESSOR BOB 

 

Achei pertinente incluir essa observação de uma única aula pelo fato de esse professor 

ser um dos dois que haviam afirmado, nos Balanços do Ensino de Inglês, colocar o foco do seu 

ensino na oralidade. Ele também foi quem tomou a iniciativa de propor que eu assistisse à sua 

aula, mesmo antes de eu lhe pedir permissão para fazê-lo, apesar de ele não ter concordado em 

participar da entrevista. O mais interessante é que ele tinha sido meu professor de inglês, em 

uma escola pública, há mais de trinta anos! Fiquei muito contente com o convite e com as 

possibilidades dessa aula. 

Logo após o término da aula observada, ele falou que por aquela eu já estava 

visualizando todas as aulas e, por isso, não havia necessidade de retornar para outras. Fiquei 

surpresa, mas pensei que, mesmo tendo procurado um lugar mais discreto no fundo da sala, 

minha presença tinha alterado o ambiente e o curso natural da aula. Não insisti muito por 
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respeito à sua decisão e obviamente por questões éticas, pois ele estava ficando tenso e se tratava 

de uma pessoa idosa, já em vias de se aposentar.  

A aula observada ocorreu na escola B, que contava com 138 alunos do Ensino 

Fundamental II de um total de 497 matriculados em 2017. Era uma turma do 9º ano, com aula 

no primeiro horário do turno vespertino. Na sala estavam presentes 20 alunos, mas havia cerca 

de 30 na lista de chamada. Aos poucos, foram chegando os outros alunos. A aula tinha 50 

minutos de duração. Com os atrasos, ela começou um pouco mais tarde, e o primeiro 

procedimento do professor foi fazer a chamada.  

Em seguida, ele cumprimentou os alunos em inglês, ao que todos responderam em inglês 

também. Ele utilizou expressões como: “Hi!”, “Good afternoon!”, “How are you?” etc. Esses 

cumprimentos foram dirigidos ao grupo como um todo, mas, em seguida, o professor realizou 

diálogos individuais, nos quais ele mesmo era o interlocutor de cada aluno, e fazia perguntas 

como: “Where are you from?”, “Do you drink?”, “Do you have father?”, Do you like 

Aracaju?” etc. Os alunos responderam em inglês de acordo com cada pergunta.  

Na sequência, ele fez mais perguntas oralmente à medida que ia escrevendo as questões 

na lousa. A partir do conhecimento que os alunos já haviam adquirido em termos de vocabulário 

e de estrutura dessas frases, o professor fez uma revisão, para então introduzir uma nova 

estrutura, desta feita, relacionada à formação do pretérito. Ele escreveu no quadro as seguintes 

frases referentes ao Present Tense e depois ao Past Tense, e, em seguida, estabeleceu uma 

comparação entre os dois tenses, afirmando que era necessário apenas mudar o verbo auxiliar 

Do para Did: 

 

Present Tense                                     Past Tense 

Do you like...?   Did you like...? 

Do you have...?   Did you have …? 

Do you eat…?   Did you eat…? 

Do you understand…?  Did you understand…? 

Do you speak…?   Did you speak…? 

Do you go…?    Did you go…? 
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 Após a escrita dessas frases na lousa, o professor leu as expressões que estavam no 

presente e pediu que os alunos repetissem. Depois o professor explicou outra vez a função do 

“Did” na formação do pretérito, leu novamente as frases relacionadas ao presente e solicitou 

que os alunos falassem a mesma frase no pretérito.  

Quanto ao idioma utilizado durante a aula, o professor Bob mesclou o inglês com o 

português. O inglês era utilizado para fazer as perguntas aos alunos e o português para explicar 

os conteúdos. 

 Os alunos participavam respondendo às perguntas sem hesitar, mas não faziam 

perguntas de volta nem ao professor e nem aos colegas de classe, apenas respondiam. Em geral, 

prestavam atenção ao que o professor expunha, com raras exceções de conversas paralelas e do 

uso de celular para ouvir música e tirar selfies, algo comum nas salas de aula atualmente. Nesse 

dia, não houve a utilização do livro didático, sendo o “ensino de exposição” dos “conteúdos de 

conhecimentos” conduzido pelo próprio professor (CHERVEL, 1990). 

Pouco antes do término da aula, o professor me convidou a acompanhá-lo até a sala ao 

lado, onde estava acontecendo uma aula de matemática no 8º ano. Ele pediu licença ao seu 

colega e começou a fazer perguntas em inglês àquela turma, semelhantes às perguntas feitas no 

9º ano, os alunos responderam, ele agradeceu e se despediu. No retorno, ele afirmou que a aula 

dele era daquele jeito mesmo. Quando mencionei voltar para a próxima aula, ele não concordou. 

A dinâmica dessa aula foi diferente das demais. Nas aulas dos outros professores, 

predominou a produção escrita, através da utilização do livro didático para a leitura e 

compreensão de textos e a exposição de conteúdos na lousa, bem como exercícios, inclusive os 

gramaticais. No caso da aula do professor Bob, a ênfase foi na oralidade, ainda que ensinada 

sobre o lastro da abordagem estrutural da língua. O inglês foi considerado pelo professor 

enquanto “subject language”, pois a “language in the world” era apresentada por meio do 

ensino de suas regras, ainda que visasse ao desenvolvimento de uma habilidade linguística oral 

(FREEMAN, 2016). Lembrei que quando fui sua aluna, o foco desse professor era na produção 

escrita. Esse foco aparentemente mudou, pois, nos Balanços, quando foi perguntado sobre o 

que ensina, ele respondeu: 

 

Através de um método APRENDA FALANDO. É assim que eu trabalho, 

utilizando as mesmas metodologias aplicadas nos cursos de línguas 

estrangeiras. Com um ano letivo, os alunos não aprendem a falar tudo, mas 
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aprendem o básico para se comunicar com cidadão estrangeiro. Mesmo com 

carência de material didático, o resultado é empolgante e me gratifica. (Prof. 

Bob-B, ênfase do professor). 

 

 Embora não tenha respondido diretamente sobre o que ensina, e sim como ensina, 

percebe-se a preocupação do professor com um método através do qual os alunos possam 

aprender a falar o idioma. Cabe ressaltar que ele toma como referência as metodologias dos 

cursos de línguas, mas não faz menção aos objetivos educacionais do inglês no currículo 

escolar. Outra professora também expressou uma concepção de que o ensino de inglês da escola 

deveria ser moldado pelo ensino do curso de idiomas: 

 

Tenho experiência como professora de língua inglesa em escolas de idiomas 

e percebo o quão diferente é a abordagem lá e em escolas de ensino regular. E 

essa diferença acaba gerando prejuízo no aprendizado da língua como segunda 

língua. A mesma abordagem feita nos cursos de língua inglesa (métodos) 

deveria também ser aplicada nas escolas de ensino regular, no entanto, há 

ainda muitas barreiras para que isso aconteça. Turmas lotadas e poucas aulas 

são as principais, além a precariedade dos recursos didáticos. [...] Isso está 

longe do ideal quando se quer ensinar de forma efetiva e significativa o aluno 

a usar uma nova língua e, verdadeiramente, se comunicar. (Prof.ª Samantha-

B). 

 

No entanto, esse pensamento foi pontual. Houve quem buscasse estabelecer distinções 

bem nítidas entre o ensino de inglês da escola pública e o das escolas de idiomas, tanto pelas 

diferenças na estrutura dessas instituições de ensino, quanto pelo foco e objetivos dos cursos e 

os dos alunos que os frequentam.  

 

7.2 AS AULAS DO PROFESSOR FRED 

 

Outras observações de aulas foram realizadas por cerca de três meses em uma turma do 

6º e outra do 9º ano, ambas ministradas pelo professor Fred, que ensina na escola A. Essa escola 

tinha 368 alunos no Ensino Fundamental II de um total de 1006 no ano de 2017. O professor 

Fred tinha, na época, 6 anos de ensino na escola pública e 36 anos de idade. Ele contou, em 

entrevista, que sempre gostou muito do inglês e que foi autodidata. Falou que nunca pensou em 

ser professor de inglês e que começou sua carreira aos 17 anos, em uma escola no interior do 

estado, porque surgiu uma oportunidade, um convite para substituir um colega, e ele estava 
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precisando trabalhar. Informou que, no início, como sabia pouco o inglês, tinha que estudar 

durante o dia o que iria ensinar à noite. Depois de algum tempo, formou-se em Letras Inglês e 

fez Mestrado. Ele é professor efetivo em três escolas, uma da rede municipal – onde foram 

realizadas as observações de aula – e as outras duas da rede estadual. Trabalha esporadicamente 

também como tradutor de filmes e intérprete e já foi professor substituto em universidade 

federal. Em sua relação consigo no que tange ao conhecimento da língua que é seu objeto de 

ensino, sente-se confiante e com grande potencial, que não é devidamente aproveitado. Revelou 

que o seu sonho era ser cineasta e pretende estudar nos Estados Unidos, na área de Cinema ou 

fazer doutorado em Educação naquele país. 

 A primeira observação de aula nessa escola ocorreu no 6º ano, no turno da tarde. 

Quando entramos na sala, havia uns 25 alunos. O número de matriculados ultrapassava os 30. 

Estavam todos agitados e falando alto e, embora, a maioria já se encontrasse sentada em seus 

devidos lugares, havia alguns andando pela sala para conversar com os colegas. Era como se o 

professor não estivesse ali. Ele pediu silêncio e os alunos ficaram curiosos tentando saber quem 

eu era, se era uma nova professora e de que matéria. O professor solicitou que todos fossem 

sentar em seus lugares, apresentando-me como uma doutoranda que estava fazendo uma 

pesquisa e que ele havia falado muito comigo a respeito deles. Solicitou que permanecessem 

sentados em seus lugares e prestassem atenção à chamada. 

A escola onde esse professor leciona tinha ar-condicionado – que estava funcionando-, 

e lousa digital, mas não foi utilizada durante o período de observação. Nas escolas com esse 

recurso, os professores, em geral, relataram que ela não funciona por falta de manutenção, ou 

precisa estar conectada à Internet, a fim de que eles possam utilizá-la, mas a conexão não é 

disponibilizada para as salas de aula. O aspecto geral das instalações não era muito apresentável, 

carecia de uma pintura dos ambientes e limpeza dos aparelhos e da mobília escolar. A sala era 

relativamente espaçosa em comparação com outras das escolas já visitadas. 

Ao iniciar a aula, o professor disse que havia prometido trazer uma música naquele dia, 

mas iria adiar a atividade porque havia esquecido. Cobrou o dever de casa dos alunos, deu o 

visto no livro de quem havia feito a atividade e passou a corrigi-la, utilizando a lousa. Poucos 

alunos haviam esquecido o livro em casa. Cada visto contribuía para a pontuação final na 

avaliação dos alunos. Seu sistema de avaliação coincidiu com o que ele declarou em entrevista: 
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Eu avalio com provas e com atividades em sala de aula, basicamente isso. Às 

vezes, algumas vezes eu passo um trabalho, por exemplo, trabalho de é... 

trabalho de... tipo, o assunto foi casa, aí, você vai desenhar a planta de uma 

casa, aí, vai colocar os cômodos da casa em inglês, coisas assim, pra eles 

poderem desenvolver mais, mas é basicamente prova e atividades em sala de 

aula. (Prof. Fred-E). 

 

O professor passou então a realizar a correção do exercício, ao tempo em que fazia 

anotações sobre o assunto no quadro. Era uma espécie de revisão sobre as preposições de 

lugar. O professor anotou no quadro um exemplo retirado do livro: “My wardrobe is in the 

bedroom”. Ele não fornecia as respostas prontas aos alunos, mas buscava trazer à tona o que 

já eles sabiam do assunto, fazendo perguntas sobre o vocabulário do mobiliário da casa 

elencado no livro-texto e sobre as preposições, de modo que ia escrevendo as respostas no 

quadro à medida que os alunos iam respondendo. Ele trazia, inclusive, exemplos bem-

humorados que faziam os alunos rirem. Por exemplo, colocava os móveis da casa em lugares 

inusitados, como a cama embaixo do chuveiro e o sofá no banheiro, inclusive, referindo-se 

em tom de brincadeira à sua própria casa. Depois perguntou o que mais eles tinham em casa: 

sofá, cadeira? Os alunos eram barulhentos, falavam ao mesmo tempo, mas foi interessante 

notar que eles, em geral, participavam das atividades e sabiam responder às questões 

apresentadas pelo professor. Ele ensinava a gramática, o vocabulário de forma direta, e 

aproveitava para trabalhar também a pronúncia.  

Em seguida, deu-se a introdução de um novo conteúdo trazido pelo livro, cuja unidade 

se intitulava “It’s school time”. O professor trabalhou a imagem, fazendo perguntas sobre que 

tipo de texto era aquele, ao que alguns estranharam, achando que, pelo formato, não era um 

texto. Ele aproveitou para explicar aspectos dos gêneros textuais, enfatizando que até uma placa 

de trânsito sem palavras era um texto. Ele afirmou que identificar o gênero do texto ajuda no 

entendimento do mesmo. Explorou também alguns aspectos culturais, explicando como 

funcionava o sistema escolar nos Estados Unidos e solicitando que os alunos pesquisassem no 

YouTube sobre o primeiro dia de aula de um garoto brasileiro que mora nos EUA. Não houve 

um estabelecimento de relações entre aquele texto e o primeiro dia de aula dos alunos brasileiros 

no Brasil, nem o dos seus próprios alunos. O ensino da cultura limitou-se à apresentação da 

organização dos anos de ensino no sistema escolar norte-americano, segundo o professor, 

classificados como elementary, middle, high school e college. Em seguida, em vista do tempo 

da aula que já estava acabando, passou uma tarefa para casa no livro.  



UMA MIRADA NA SALA DE AULA | 267 

 

 

 

O “ensino de exposição” do conteúdo mais utilizado por esse professor foi o livro. 

Embora considere o livro didático complexo e incompatível para a realidade de seus alunos, ele 

afirmou que o utiliza para o planejamento do ensino, deixando as partes mais densas de lado: 

 

[...] não dá pra você acreditar que um aluno do 9º ano, por mais que tenha tido 

quatro anos de uma aula de inglês, que ele vai conseguir ler um texto de duas 

páginas, ou que ele vai conseguir entender todos os enunciados que estão lá 

em inglês, que pegam coisas mirabolantes pra fazerem, sem que você traduza, 

é irreal. [...] É porque o pessoal que escreve livro de inglês não entende da 

escola pública e que o aluno não sabe inglês. Então, o que é que eles fazem, 

eles não entendem, eu acho que quem faz livro de inglês não está em sala de 

aula, muito menos em escola pública. Já esteve em sala de aula em algum 

momento, mas virou escritor. [...] eu uso mesmo o que está, a sequência do 

livro, mas, como eu disse, quando tem alguma coisa que eu acho mais 

interessante em outro lugar, eu uso. Não tem nenhum problema em sair do 

livro, mas é basicamente a sequência do livro mesmo. (Prof. Fred-E). 

 

Em algumas aulas, o professor trouxe cópias de exercícios de outros livros ou de 

gramáticas. As práticas de incitação para a aprendizagem ficavam entre os vistos que valiam 

pontuação e a relação amistosa e divertida entre professor e alunos. Todas as aulas foram 

ministradas em português, o inglês era usado apenas nos itens do vocabulário. Conforme o 

professor explicou na entrevista: 

 

Eu só uso português. A maioria das... algumas vezes, a gente... várias vezes a 

gente utiliza em sala de aula os diálogos que vão ser em inglês, a gente pede 

pra eles repetirem e tal, palavras, mas como eu disse, eu não, eu não quero, se 

já é difícil a minha matéria pra eles eu falando quase a aula inteira em 

português e só a gramática e os textos! (Prof. Fred-E). 

 

O professor precisou faltar a aula seguinte e a repôs no sábado subsequente. Como 

muitos alunos não compareceram no dia de sábado, na primeira aula regular da semana, ele 

retomou o que foi considerado nessa aula de reposição. O tópico ensinado, então, foi o verbo 

“there to be”, exposto através do livro didático e suas formas afirmativa, negativa e 

interrogativa, explicadas com o auxílio de anotações no quadro. 

Na aula seguinte, realizada na biblioteca da escola devido a um problema elétrico na 

sala de aula regular, houve uma revisão e foram considerados vocabulário e aspectos 

gramaticais. Dentre os assuntos, estavam os dias da semana, com uma breve exposição da 
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origem desses nomes relacionados aos deuses nórdicos. Foi também ensinada a pronúncia dos 

dias da semana através da repetição. Em seguida, os alunos fizeram exercícios no livro com 

there is e there are. 

As aulas seguintes no 6º ano seguiram essa lógica da utilização do livro didático no 

ensino da leitura e de aspectos gramaticais da língua, com exercícios no próprio livro. Nas 

proximidades do período natalino, houve uma semana inteira dedicada às avaliações, que foram 

realizadas na forma de prova escrita. Nessa escola, todas as provas de todas as disciplinas são 

realizadas dentro de uma mesma semana. Então, nem sempre coincide de o professor aplicar 

prova em sua própria turma, até porque ele ensina em muitas delas. Por isso, o professor Fred 

pediu para que eu só retornasse quando acabassem as avaliações.  

Na aula após as avaliações, o professor informou aos alunos o somatório final de suas 

notas, incluindo os vistos dados aos exercícios. Os alunos faziam muito barulho e o professor 

teve que elevar o tom de sua voz para solicitar silêncio e iniciar a aula propriamente dita. Mas, 

em geral, ele não tinha muitos problemas com indisciplina. Levou ainda cerca de dez minutos 

para que todos se acalmassem. Em seguida, ele informou aos alunos que, a partir de então, iria 

dar uma pausa no uso do livro e faria um trabalho preparatório com eles, envolvendo os alunos 

do 6º ao 9º ano, e que valeria a nota referente à avaliação final. A culminância seria uma gincana 

em conjunto com o professor de geografia, e o trabalho incluía a confecção de mapas.  

O professor aproveitou o tempo restante da aula para copiar o conteúdo no quadro. Eram 

as preposições de movimento (to, from, into, out of, over, under, up, down, through), 

acompanhadas de figuras geométricas e setas desenhadas no quadro para ilustrar a ideia de 

movimento das referidas preposições. O professor as explicava utilizando também a linguagem 

corporal. Depois de o professor explicar o que significava “over”, um aluno perguntou se 

“Game over” significava “jogo em cima”, demonstrando, assim, que ele conseguiu estabelecer 

alguma relação entre o conteúdo ensinado e as expressões ou coisas do dia a dia que faziam 

sentido para ele, como os jogos. Percebi que alguns alunos usavam associações com palavras 

em português a fim de memorizar o novo vocabulário. Depois disso, houve uma semana de 

recesso natalino. 

Os alunos tinham o costume de sentarem-se em duplas ou em pequenos grupos. Para 

tanto, aproximavam as cadeiras umas das outras, o que dava margem para muita conversa 

paralela, mas o professor conseguia, ainda assim, ter uma boa gestão da sala de aula, ainda que, 
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de vez em quando, precisasse elevar a voz ou dar alguns conselhos aos alunos. Houve poucos 

episódios de declarada desobediência às regras de convivência, com alunos respondendo de 

maneira inadequada ao professor, mas foi algo logo resolvido por ele. 

Dentre os assuntos que ele abordava além dos conteúdos da língua inglesa, estavam 

dicas de como estudar e não apenas copiar e memorizar, inclusive, esse professor tem um blog 

na Internet sobre esses assuntos. Ele ressaltava a necessidade de prestar a atenção quando ele 

estava explicando e de não copiar nesse momento. Também exortava quanto ao respeito ao 

patrimônio público: manter a sala limpa e não riscar ainda mais as carteiras já tão danificadas. 

Nas aulas posteriores ao recesso natalino, foi dada a continuidade ao ensino e à fixação 

das preposições de movimento anteriormente apresentadas, por meio de exercícios que o 

professor trouxe na forma de apostilas fotocopiadas. Nessas cópias, havia também exercícios 

de revisão sobre there is e there are. Depois do ensino desses conteúdos, as demais aulas até a 

gincana - com feriados de Carnaval no ínterim - foram utilizadas para a feitura de mapas em 

forma de grandes cartazes que eram desenhados e coloridos pelos alunos, divididos em grupos.  

 A primeira aula observada no 9º ano foi sobre adjetivos. Primeiro o professor fez a 

chamada, depois deu visto no dever de casa que havia passado no livro didático. Utilizando o 

livro, ele leu os adjetivos, reforçando a pronúncia e pedindo para os alunos repetirem depois 

dele. Eram adjetivos menos comuns como “surprised”, “embarrassed”, “exciting”. Em relação 

aos adjetivos terminados em “-ed”, ele expôs algumas regras de pronúncia. As explicações eram 

feitas na língua portuguesa. Em seguida, o professor escreveu na lousa a seguinte frase: 

 

A woman with a voice is by definition a strong woman but the search to find 

that voice can be remarkably difficult. 

 

 O professor solicitou, então, que os alunos traduzissem a frase, e aos poucos, com sua 

ajuda, eles conseguiram fazê-lo. Dando prosseguimento, ele buscou introduzir uma 

problematização da frase ao perguntar o que significava uma mulher ter voz. Alguns 

responderam que era a mulher que tinha uma voz bonita. Então, o professor fez outras perguntas 

até conseguirem refletir sobre o sentido da metáfora utilizada na frase, mas não estendeu muito 

a problematização, nem a vinculou com a realidade local. 
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 Em seguida, ele explicou a formação de adjetivos a partir de substantivos, fornecendo 

exemplos, inclusive dos adjetivos presentes na frase supracitada: 

 

Difficulty – difficult 

Happiness - happy 

Strenght - strong 

 

A segunda aula observada no 9º ano foi sobre a voz passiva. Os alunos anotaram no 

caderno as explicações que foram escritas na lousa pelo professor. Ele afirmou que era 

necessário fazer isso porque as explicações do livro estavam todas em inglês. O professor 

escreveu no quadro alguns exemplos como: “African people were enslaved by the Portuguese 

in Brazil” e “Romeo and Juliet was written by William Shakespeare”. Ele avisou que, na prova, 

eles poderiam utilizar uma lista de verbos irregulares para consulta. 

Nas aulas subsequentes, houve exercícios com os tópicos gramaticais até então 

abordados naquela unidade e, em seguida, a preparação para a gincana com o ensino das 

preposições de movimento, semelhantemente ao que ocorreu com o 6º ano. Houve o acréscimo 

de mais três preposição: on, off e along. Os exercícios sobre as preposições foram apresentados 

em folhas fotocopiadas de gramáticas. O professor explicava anotando na lousa e dizia que era 

só para prestar atenção, não precisava copiar. Alguns alunos murmuravam: “Vou copiar. Já 

tenho a cola para a prova!”. Outro dizia: “Eu não sei inglês. Vou copiar para poder estudar para 

a prova!”. Para auxiliar os alunos na resolução dos exercícios, o professor anotou no quadro um 

vocabulário contendo vinte palavras com tradução para o português. 

A gincana ocorreu na quadra da escola com a participação dos alunos dos 6 º ao 9º anos 

e professores de outras disciplinas. Os grupos trouxeram seus mapas, que, na realidade, eram 

semelhantes a plantas do entorno da escola, nas quais havia as principais ruas, estabelecimentos 

comerciais e instituições do bairro, conforme a Figura 12: 
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Figura 12 – Gincana dos mapas 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

Tive a oportunidade de participar da gincana, não apenas observá-la. O papel dos 

professores era o de acompanhar os grupos para verificar quem conseguia marcar mais pontos 

ao seguirem as instruções fornecidas pelo professor de inglês ao microfone. Os alunos 

posicionavam um carrinho ou um bonequinho na frente da sua escola, que estava desenhada no 

mapa, e seguiam as direções dadas pelo professor, conforme o seguinte exemplo: 

 

Leaving school, turn left. Go down the street. Take the first left and turn right. 

Go straight on. Turn left. It´s the drugstore, on the left.  

Local: Farmácia do Trabalhador (Drugstore) 

 

 A maioria dos alunos demonstrou dificuldade em seguir as direções informadas pelo 

professor de inglês e pedia dicas aos outros professores supervisores. Todos acharam a 

atividade divertida. 
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Durante o período observado, houve mais ênfase no ensino de vocabulário e gramática, 

apesar de o professor ter afirmado na entrevista que priorizava a leitura. Ele afirmou que o 

ensino ideal para ele seria aquele que priorizasse o speaking and reading, mas afirmou que isso 

era inviável porque ele não tinha paciência em vista do tempo escasso da aula e as condições 

da escola pública. 

Segundo esse professor, a função do inglês na escola é para atender a uma tendência 

mundial. Argumentou que todos os sistemas escolares têm uma língua estrangeira no currículo 

e o inglês é a língua hegemônica. Ele afirmou que mesmo que a língua ensinada na escola 

objetive o desenvolvimento da comunicação, ainda assim não é o “inglês verdadeiro”: 

 

Primeiro que o inglês não é o que se ensina na escola, de jeito nenhum. Tanto 

é que quando um aluno aprende, nem em curso, nem em curso não é o inglês 

verdadeiro. Se você for nos Estados Unidos com aquele inglês de cinco 

aninhos de cursinho em inglês, sem nunca ter tido contato você se enrola todo 

lá. (Prof. Fred-E). 

 

 O professor preocupa-se com a autenticidade da língua e a entende como inatingível. De 

fato, segundo Freeman (2016), a língua enquanto objeto de ensino, precisa ser reificada em suas 

características e, portanto, não é a língua existente no mundo, mas algo denominado como 

subject-language. Então, para o professor Fred, alguém só pode dizer que sabe a língua nas 

seguintes condições: 

 

Eu acho que [quando] ele aprendeu sobre os filmes. Ele aprendeu inglês com 

a conversa do dia a dia, da rua, do mundão, o inglês real. É igual ao americano 

que vem pra cá sabendo um pouquinho de português. Quando ele chega aqui, 

ele vai se deparar com o português real e aí ele vai quebrar a cara igual a gente. 

Então, o inglês real é aquele que a gente ouve nas músicas, nos filmes, em 

seriados, aquilo é o inglês real e na vida real lá, né? (Prof. Fred-E). 

 

 Na sua relação com seus alunos, esse professor acredita que eles são elementares, têm 

dificuldades com a própria língua materna – é provável que ele esteja se referindo à norma culta 

– e não conseguem interpretar um enunciado, nem mesmo em português, sem a sua ajuda, pois, 

segundo ele, são “analfabetos funcionais”. Essa visão do professor pode contribuir para 

homogeneizar e eliminar as diversas linguagens que os alunos dominam e que trazem para a 
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sala de aula, enquanto membros de diversas comunidades. Além disso, não é mais suficiente 

saber ler e escrever. De acordo com Souza:  

 

Nós estamos usando o termo “letramentos”, no plural, com o prefixo “novos”, 

porque o conceito antigo de alfabetização era ensinar a ler e escrever. Havia o 

pressuposto de que bastava ensinar o alfabeto que a pessoa saía escrevendo e 

lendo: sabemos que não é verdade. Então, na década de 70 surgiu o termo de 

“letramento”, para se contrapor ao conceito de “alfabetização”. Letramento 

era aprender como usar a escrita em determinados contextos diferentes. 

(SOUZA, 2011, p. 285). 

 

Pude perceber, durante as observações, que alguns alunos demonstravam desenvoltura 

e participavam nas aulas. Duas alunas, por exemplo, tinham hábitos de leitura e conhecimentos 

sobre Shakespeare e Anne Frank, cujos livros são valorizados pela escola.  

O professor Fred afirmou acreditar que seus alunos, em virtude das condições da 

comunidade em que vivem – considerada uma das zonas de maior vulnerabilidade social 

da cidade –, embora tenham potencial, não possuem grandes perspectivas de melhoria das 

condições de vida, e dificilmente irão viajar para o exterior para o encontro com essa 

língua verdadeira: 

 

Especificamente dessa escola, porque lá a situação é uma situação de 

criminalidade ao redor, de tráfico de drogas e uso de drogas, de ... pessoas que 

não fazem nada o dia inteiro, vadiando o dia inteiro nas esquinas [...] e aí essas 

pessoas pulam o muro da escola, a gente não pode aumentar o muro porque o 

Ministério Público não autoriza, porque a escola é comunitária [...] aí, a gente 

fica ilhado ali na tentativa de dar a nossa aula, de ensinar e, ao mesmo tempo, 

de tentar desestimular aqueles meninos a se envolverem com essas pessoas. 

Podem até não ser pessoas criminosas, mas são pessoas que, você... quer 

queria quer não..., pulando o muro da escola, você vai ficar o quê? Ter medo, 

então, é uma situação de estresse, de medo, de preocupação, de angústia pelos 

alunos que a gente sabe que têm enorme potencial e que estão ali porque não 

têm opção. (Prof. Fred-E). 

 

Mas o professor prossegue na tentativa de ensinar a eles o inglês e acredita que está 

fazendo seu máximo: 
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É quase que um trabalho de ourives, só que eu não tenho a paciência que 

o ourives tem. Então, é... eu não sou, eu não sou aquele professor 

espetacular, eu sou o professor que tenta fazer o melhor possível, para que 

os alunos aprendam o mínimo que der. Se eles saírem daquele ano 

aprendendo o mínimo, o mínimo, eu já fico feliz, porque é o que dá pra 

fazer. (Prof. Fred-E). 

 

 Na imagem que tem de si enquanto professor, ele se vê como aquele que, apesar de não 

se considerar um professor excepcional, já faz o seu máximo e que, de uma certa maneira, fica 

contente com o resultado que os seus alunos obtêm, por mínimo que seja. Se os professores 

entrevistados fossem agrupados em tipos ideais à maneira weberiana, haveria, nesta pesquisa, 

aqueles que acreditam que já fazem o possível – a maioria deles –, e aqueles que acham que 

deveriam se empenhar para fazer melhor, independente das condições efetivas de trabalho. 

 Nesse “máximo de si”, o ensino realizado é aquele mínimo apontado pelo próprio 

professor Fred, ou “o básico” ou “o que dá”, a que outros professores se referem: 

 

Eu diria que eu ensino o que está ao meu alcance, tendo em vista a falta de 

recursos na maioria, ou pelo menos, grande parte das escolas públicas do 

Brasil. [...] Concluindo, acredito que o que eu ensino em sala de aula já é um 

bom começo para os alunos que pretendem, de fato, se aprofundar na língua 

inglesa. Mas como em qualquer matéria ou assunto, os alunos terão que 

prosseguir nos seus estudos por vontade própria. (Prof. Daniel-B). 

 

[...] a coisa acaba sendo é difundida do jeito que dá, e não deu, o que é levado 

com a barriga, porque ainda existe um vínculo empregatício, porque ainda é 

uma relação de trabalho, né? Você tá recebendo para ensinar aquilo ali, mas a 

questão de empenho mesmo eu como professor não tenho me empenhado o 

máximo para fazer com que aqueles alunos aprendam de fato aquela língua 

estrangeira, logicamente eu tenho fracassado. (Prof. Larry-E). 

 

 No caso do professor Larry, que tem uma experiência de quatro anos na escola 

pública, ele acredita que se acomodou ao sistema e que não deve tomar para si toda a 

responsabilidade por isso: 

 

Eu acho que é acomodação, eu me acomodei, me acomodei com o sistema, 

tanto o sistema de ensino como o sistema de realidade de sala de aula e pelo 

tempo também, é... um exercício que toma muito tempo da gente, até porque 

é... não é só o ensino na sala de aula, é muito mais, é trazer trabalho para casa 

e dar atenção a partir dali. (Prof. Larry-E). 



UMA MIRADA NA SALA DE AULA | 275 

 

 

 

E nisso, eu reconheço falhas no ensino, porém, eu não tomo para mim toda a 

responsabilidade. Eu me tranquilizo refletindo que todos têm uma parcela de 

culpa por um possível fracasso no ensino: professor porque não se esforçou 

mais, ou não tentou outras metodologias e procurou um modo mais fácil (aqui 

estão inseridos diversos fatores: cansaço, turmas muito cheias, falta de 

materiais, desestímulo e outros), o aluno que não prestou atenção ou porque 

não tem interesse ou ainda não quer nada (esse eu aponto como fator principal) 

e por último a escola ou Secretaria que não dispõe de meios para tornar a 

escola um lugar mais atrativo para estudo e nem de ferramentas didáticas para 

isso. (Prof. Larry-B). 

 

 A maior parte dos professores nesta pesquisa, assim como Larry e Fred, parece vencida 

pelo cansaço e, desse modo, conforma seu ensino ao que, em sua ótica, é viável realizar. O 

professor Fred afirmou que quando começou a ensinar na escola pública, há cerca de seis anos, 

estava mais empolgado com seu trabalho, mas agora se sentia “muito cansado”, como se 

estivesse “dando murro em ponta de faca”. 

 No entanto, houve uma professora que se mostrou muito inquieta a respeito da sua 

prática de ensino atual, independentemente das condições adversas de trabalho. Trata-se da 

professora Jessy, cujas aulas também foram observadas e que serão tratadas no próximo tópico. 

 

7.3 AS AULAS DA PROFESSORA JESSY  

 

As observações das aulas da professora Jessy foram realizadas por cerca de dois meses 

em duas turmas, sendo uma do 6º e a outra do 9º ano. A professora tinha, nesse período de 

observação, 17 anos de experiência de ensino de inglês na escola pública e 45 anos de idade. 

Ela revelou, na entrevista, que sempre gostou muito de música internacional e, daí, surgiu o 

interesse pelo inglês. Tornou-se professora alfabetizadora com 18 anos, através de um concurso 

em sua cidade de origem. Sentia o desejo de continuar estudando e, então, fez um curso de 

inglês. Em seguida, como não tinha obtido ainda uma formação de nível superior, inscreveu-se 

no curso de Letras Português-Inglês, através do Programa de Qualificação Docente (PQD) da 

Universidade Federal.  

Assim que se formou, passou a ensinar inglês em sua cidade, pois havia carência de 

professores dessa área. Posteriormente, foi aprovada em um concurso para professora de inglês 

e também fez uma pós-graduação Lato Sensu. Afirmou que nunca havia pensado em ter outra 
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profissão, apesar de atualmente se sentir um pouco frustrada e cansada. Na época desta 

pesquisa, ela ensinava em duas escolas municipais, distantes uma da outra, para poder 

completar sua carga horária regulamentar. 

Essa professora ensina na escola C, que, nesse período contava com 154 alunos no 

Ensino Fundamental II de um total de 362 alunos matriculados. Diferentemente da escola A, 

que era protegida por muitas grades e cadeados, na escola C era possível entrar e sair livremente. 

Havia grades, mas sem cadeados, porque nem sempre o porteiro estava na entrada. Os alunos 

também tinham livre fluxo. O terreno onde se situa a escola fica no meio de um atalho por onde 

as pessoas da comunidade transitavam a pé. Tanto a escola como o terreno são bastante 

espaçosos. A escola em si não estava muito limpa. Havia muita poeira nas salas. Não havia 

equipamentos como datashow e lousa digital dentro das salas, nem ar-condicionado. A 

temperatura das salas era abafada. 

A primeira observação de aula nessa escola ocorreu no 9º ano, nos dois primeiros 

horários do turno da manhã, pois eram aulas conjugadas. O horário de início das aulas era às 7 

horas, mas começavam mais tarde porque poucos alunos chegavam no horário. Quando 

entramos na sala, havia 17 alunos em uma turma com cerca de 35 matriculados. Eles estavam 

muito agitados e falavam alto. Um aluno gritou que era a aula da melhor professora. Ela os 

cumprimentou em inglês com frases como: “Good morning, class!”, “Are you fine, today?”.  

Aos poucos, foram chegando mais alunos que entravam na sala sem pedir licença.  

Ela iniciou a aula falando que o período de avaliação já estava chegando e havia 

conteúdos que ela ainda precisava “passar”. Em seguida, solicitou que os alunos abrissem os 

livros em uma determinada página onde havia um texto sobre as escolas ao redor do mundo. 

Pediu que eles olhassem as imagens e prestassem atenção ao rosto dos jovens ali retratados. 

Havia gravuras sobre escolas da Alemanha, Etiópia, Brasil e Estados Unidos. Um aluno disse 

algo sobre o texto e ela respondeu: “Lá todo mundo lê, não é como você não!”  

Ela decidiu, então, pular a leitura do texto e foi direto para um quadro na mesma página 

onde havia um horário escolar em inglês, um Timetable. Na entrevista, ela havia revelado que 

não se detinha muito nos textos e explicou o porquê: 

 

[...] não paro muito não nos textos; e aí tem as questões, a gente vai responder 

as questões, mas, assim, eu percebo que meu aluno ele fica completamente 
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voando, completamente perdido, e como eu só tenho duas aulas semanais, 

então, às vezes, eu acho que eu, sei lá, perco muito tempo, mas eu debato, 

discuto as situações só que eu me vejo, às vezes, sozinha porque os meninos 

perdem a paciência um pouco... dessa dinâmica de livro didático, eles não têm 

paciência, eles não entendem. Então, eu acho um livro denso e aí eu não sei, 

eu fico... eu me perco, às vezes, no que fazer. (Prof.ª Jessy-E). 

 

Em relação ao Timetable, primeiro, ela perguntou aos alunos do que se tratava, então 

falou que aquelas eram as disciplinas estudadas na escola norte-americana. Depois, escreveu 

no quadro o título do conteúdo “School Subjects”, colocando abaixo desse título sua tradução 

“Disciplinas Escolares”. Sempre que escrevia um conteúdo no quadro, essa professora colocava 

também sua respectiva tradução ao lado ou embaixo da palavra ou frase. Suas aulas eram 

ministradas sempre em português. Em seguida, escreveu as disciplinas que os alunos estudavam 

naquela escola, com a tradução ao lado, solicitando que eles ajudassem a completar as demais 

traduções. Enfatizou a pronúncia das palavras por meio de repetição em coro. 

Busquei adicionalmente manter os olhos e ouvidos um pouco à deriva, e, nesse 

momento, escutei uma aluna dizer que o inglês era a disciplina mais fácil porque a professora 

sempre pedia coisas que ela já sabia. Nesse momento, um aluno chegou atrasado e entrou na 

sala sem pedir licença. Ele provavelmente estava jogando na quadra da escola porque estava 

muito suado e segurando uma bola, causando distração na sala. Os alunos do 9º ano eram mais 

apáticos e menos dispostos a obedecer a ordens do que os do 6º ano. A professora anotou em 

inglês, no quadro, o nome das disciplinas que ela pediria na prova e deu visto em um exercício 

anterior nos livros dos alunos.  

Em seguida, ela ensinou os dias da semana, adotando o mesmo procedimento anterior 

de anotação no quadro e de repetição da pronúncia. Depois, ela dizia o dia da semana em inglês 

aleatoriamente e solicitava a tradução aos alunos. Então, ela escreveu um exercício sobre esse 

assunto, para ser realizado em sala de aula, que continha frases como essas: 

 

1)Complete com os dias da semana em inglês: 

 

a)Today is Tuesday, tomorrow is .......................... 

b)Tomorrow is Thursday, today is ........................ 
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 Os enunciados dos exercícios eram sempre escritos em português. Após a realização 

e correção desse exercício, a professora escreveu no quadro outra tarefa: O “Homework”, 

também anotando ao lado a tradução: “Dever de casa”. Era sobre o plural (regular e irregular) 

dos substantivos. 

Portanto, nessas duas aulas conjugadas, os conteúdos abordados foram: vocabulário 

sobre disciplinas escolares, os dias da semana e o plural dos substantivos, cada assunto sem 

uma inter-relação explícita de um para com o outro. Os conteúdos foram apresentados na 

lousa através do trabalho com a pronúncia e a tradução.  

A primeira aula do 6º ano nessa escola começou com 14 alunos, pois os demais 

não conseguiam ultrapassar uma “barreira humana” formada por outros alunos no 

corredor de acesso à sala. Nesses dias, não vi um funcionário sequer nessa escola para 

auxiliar nessas questões. Só vi professores e pessoal administrativo, além da diretora, 

obviamente. Eram também aulas conjugadas nos dois últimos horários depois do 

intervalo do recreio. Ao todo, havia 37 alunos matriculados nessa turma, mas 5 deles não 

estavam comparecendo ultimamente. 

A professora apagou o quadro e escreveu “Verb there to be”, com a tradução ao lado 

“Verbo Haver”. Os alunos reagiram pensando ser o verbo to be, mas a professora brincando 

disse que era o primo dele. Então, ela escreveu o conteúdo no quadro da seguinte forma: 

 

There is = há/existe (singular) 

There are = há/existem (plural) 

Exemplos: There is a TV in this room. 

(Há uma TV nesta sala.) 

There are three boys in front of the TV. 

(Há três meninos em frente à TV.) 

 

 Após a explicação, copiou no quadro um exercício de completar com There is e There 

are. Embaixo de cada frase, havia também a tradução, como nos exemplos a seguir: 

 

a).......................... a telephone there. 

(Há um telefone lá.) 

b).......................... two books on the table. 

(Há dois livros em cima da mesa.) 
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 Como os alunos estavam agitados e não se engajavam na atividade, a professora decidiu 

responder os exercícios junto com eles. Em seguida, leu as frases em inglês, pediu que eles 

repetissem e traduziu as frases com a ajuda deles. 

 Após isso, ela apresentou no quadro para os alunos as formas negativa e interrogativa 

desse verbo, seguindo o mesmo procedimento de escrita no quadro: tradução entre parênteses 

e treino da pronúncia. Na aula subsequente, passou um exercício no quadro com essas formas 

gramaticais. Os alunos faziam muito barulho, discutiam, levantam-se a todo instante, andavam 

pela sala, entravam e saíam. Algumas vezes, a professora procurava impor limites, mas era 

difícil, tinha que elevar o tom da voz. Uma certa feita, uma aluna disse que iria “dar um soco 

na cara dela”. E ela terminou a aula mais cedo desapontada. 

Apesar da inquietação dessa turma do 6º ano, a maioria dos alunos era bastante 

participativa. Em geral, engajavam-se nas atividades mais do que os do 9º ano. Falavam alto, 

movimentavam-se muito pela sala, mas pareciam interessados. Faziam perguntas a mim sobre 

o exercício, porque queriam acertar tudo. Parecia que não se importavam muito em aprender, 

mas queriam realizar a tarefa como se fosse uma espécie de jogo. Poderia ser uma gamificação 

produzida pela criatividade deles ou o desejo de receber o visto da professora para ganhar 

pontos. Mesmo assim, vi exemplos espontâneos que chamaram a atenção para um uso do inglês 

que talvez interessasse mais àqueles pré-adolescentes, temas como a amizade (best friends), o 

café (coffee), as meninas (girls), conforme demonstram as Figuras 13 e 14. Essas foram palavras 

que não estavam relacionadas com os assuntos daquela aula, mas talvez fizessem mais sentido 

para eles. Eram escritas que acompanhavam os desenhos que uma aluna fez questão de me 

mostrar:  

Figura 13 – Best friends, desenho de aluna 
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Fonte: Acervo da autora. 

 

Figura 14 – Girls and coffee, desenho de aluna 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

 

 Outros alunos também me mostraram seus desenhos, acho que eles gostavam muito de 

desenhar, até os do 9º ano. As aulas subsequentes transcorreram nesse estilo: com conteúdos 

gramaticais, a apatia do 9º ano e a inquietação do 6º; com alguns alunos de ambas as séries 

deixando de assistir à aula para ficar na quadra, outros chegando atrasados e, na maioria das 

vezes, com pouco envolvimento nas atividades propostas. Uma das últimas aulas do 9º ano foi 

sobre o Present Perfect. Enquanto a professora explicava a formação desse tense, percebi que 

alguns alunos nem mesmo sabiam o que significavam os pronomes pessoais we, she e they. Isso 

me fez lembrar uma declaração dessa professora em seu Balanço: 

 

A maioria deles se nega a gostar da disciplina, por essa razão passam de uma 

série para a outra sem levar nenhuma bagagem de aprendizado. E aí, você, 

mesmo sendo professor deste aluno desde o 6º ano, percebe que ele chega ao 

9º ano sem identificar com propriedade os pronomes pessoais em inglês... 

(Prof.ª Jessy-B). 

 

Nessa mesma aula, ela disse aos alunos que eles poderiam usar a lista de verbos como 

consulta durante a prova. Muitos nem sabiam de que lista ela estava falando. Como as provas 
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finais já estavam se aproximando, um aluno que tinha boas notas falou: “Eu já tô passado, isso 

daí não me importa!”. Uma garota falou: “Não gosto de inglês, não entendo nada!”.  

Nesse mesmo dia, a professora explicou os advérbios também. Quando ela escreveu no 

quadro o exemplo “Have you ever eaten sushi?”, uma aluna falou: “Que é isso aí, hein? Não 

vou nem escrever, não tô entendendo nada!”. A professora alertou que quando eles estivessem 

no Ensino Médio, iria haver muita interpretação de texto e eles tinham que ter uma boa base. 

As explicações do conteúdo eram prejudicadas pela apatia, muita conversa paralela, risadas 

muito altas e o uso do celular pelos alunos para fins não educativos durante a aula. Visivelmente 

chateada e desanimada, a professora encerrou a aula.  

Nas práticas de incitação e motivação dos alunos, a professora alçava a língua a uma 

perspectiva de aprendizagem denominada por Freeman (2016) como on ramp, aquela que visa 

à progressão para outros estágios da vida escolar. Ela dizia que eles iriam precisar desse 

conhecimento no Ensino Médio, quando estivessem estudando novos assuntos, e que não 

perdessem aquele livro didático, uma vez que seria útil para eles, pois quando surgissem 

dúvidas, poderiam revisar o que já tinha sido estudado. Uma aluna murmurou que, quando 

chegasse em casa, iria colocar o livro no lixo.  

As últimas aulas foram de revisão e avaliação final escrita. As provas exploravam o 

vocabulário e a gramática e tinham enunciados em português. Conforme a professora afirmou: 

 

[...] agora, é um pecado que eu acho que eu estou cometendo, minhas provas 

são muito gramaticais... não boto muito pra o aluno pensar não, eu quero que 

ele aprenda as estruturas, estou achando que isso está muito... [a professora 

não completou a frase]. (Prof.ª Jessy-E). 

 

A maioria dos alunos foi aprovada, com exceção de alguns que não assistiam às aulas 

regularmente e não faziam as atividades. A professora ficou de decidir o que fazer, se passava 

um trabalho para recuperação da nota ou se eles ficariam em recuperação final. Deixei a 

professora à vontade e encerrei as observações, até mesmo para não a constranger, porque ela 

já havia revelado na entrevista algo sobre seu modo de avaliar: 

 

Porque não tenho que estar exigindo assim do meu aluno, que ele aprenda 

inglês, não posso estar exigindo. Isso é uma cultura, eu lembro que quando eu 
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estava começando a dar aula nos nonos anos lá no interior é... houve uma 

polêmica, porque o aluno não fazia nada e não conseguia nota; a menina não 

conseguiu nota e foi um sucesso porque coordenação e direção: "Dê mais uma 

chance, ajeita aí, como é que pode reprovar em inglês? Passou em português, 

passou em matemática, e vai reprovar em inglês?" É... e assim, eu danço 

conforme a música, eu vou ficar reprimindo... retendo o meu aluno, numa série 

porque ele não aprende inglês? Eu não posso, não acho que devo cobrar isso 

do menino não. (Prof.ª Jessy-E). 

 

 Na sua relação com os seus pares, a professora tendia a acomodar-se às prescrições 

implícitas. Segundo a professora, a disciplina língua inglesa, tal como a disciplina artes, parecia 

ter um status inferior na escola, como se ambas fossem apenas recreativas. Nessa perspectiva, 

ela procurava não exigir muito de seus alunos nas avaliações. Outro fator que talvez tenha 

contribuído para a sua postura pode estar relacionado à imagem que ela tem de si no trabalho 

que realiza. Ela apresentou uma elevada capacidade de autocrítica: 

 

Eu também acabo não... não convencendo, a minha abordagem não está sendo, 

eu acho... que a minha abordagem da disciplina não está sendo eficaz no 

sentido de mostrar a importância do inglês pra meu aluno, a importância dele 

aprender inglês, então, eu preciso repensar a minha prática, isso é um fato. 

Estou buscando caminhos no momento, mas ainda estou... (Prof.ª Jessy-E). 

 

 Por não estar satisfeita com sua abordagem de ensino, talvez não se sentisse à vontade 

para exigir muito dos seus alunos. 

 

[...] eu acho que eu fiquei um pouco aquém do meu aluno, porque pelo fato de 

eles... de eles evoluírem com essa história de Internet, eu... ah, eu não sou 

dessa geração, eu sou da geração passada, então eles não sabem viver sem a 

Internet, não sabem viver sem as novas tecnologias, não é meu caso, eu sei 

viver muito bem com um caderno e uma caneta. E aí, que é que está 

acontecendo?  O meu... a minha prática pedagógica está antiga, está antiquada. 

(Prof.ª Jessy-E). 

 

 A professora Jessy, apesar de adotar um modelo de ensino centrado na gramática e na 

tradução, de todos os participantes, foi quem mais apresentou reflexões acerca de sua prática 

durante a entrevista: 
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Talvez eu devesse ser mais dinâmica, tirar eles da sala de aula (apesar de eu 

ter um pé muito firme ainda no ensino tradicional)... Mas eu tenho um 

planejamento anual a ser cumprido em apenas duas aulas semanais, tudo o que 

tenho é o livro didático e 3 avaliações por semestre. Penso que faço o que 

posso, mas talvez ainda não seja o meu melhor, confesso que também me 

deixo abater, muitas vezes a motivação é ‘zero’, pelo cotidiano escolar atual 

que temos que é bem desestimulante. (Prof.ª Jessy-E, grifo nosso). 

  

 A diferença da reflexão feita por essa professora em relação aos demais participantes 

desta pesquisa é que, apesar de afirmar que realiza o possível, dadas as suas condições de 

trabalho, ela entende que seu desempenho ainda não consiste no seu melhor. A todo tempo, 

em sua relação com o ensino, consigo mesma e com seus alunos, ela vai expressando um 

desejo de mudança:  

 

Eu acho que o nosso aluno mudou, mas a escola continua a mesma, o aluno 

de hoje não tem paciência de ficar sentado não, numa carteira me escutando... 

me escutando mais não!! Eu acho que... a gente precisa realmente fazer... uma 

coisa diferente, sabe, a escola tem que mudar, ou então a gente vai se enterrar 

num mar de desespero porque a escola como está hoje não agrada mais o meu 

aluno. Isso eu estou falando no geral, estou falando escola particular, estou 

falando escola pública, eu estou falando da educação, DO SISTEMA. (Prof.ª 

Jessy-E, ênfase da professora). 

 

 Na época, ela estava tomando algumas iniciativas em prol da mudança almejada.  

Começando por sua formação contínua, inscreveu-se em um curso de extensão de uma 

universidade em São Paulo, pois a imagem que tinha de si nesse âmbito não era animadora: 

 

Então, aí, é onde eu acho que minha formação está devagar mesmo, eu estou... 

eu estou devendo a mim mesma. [...] Eu acabei ficando muito sem me 

atualizar, né? Então tudo... a matéria que eu dava em 2008 é a matéria que eu 

dava em 2009, era a matéria que eu dava em 2010, apesar de ter os livros 

didáticos, né, que chegaram a partir de 2011 [...]. Nesse curso que eu eu estou 

fazendo e lendo os textos, eu descobri, né? Como eu estava muito sem ouvir 

nada, né? Acho que quem fez mestrado ou doutorado já deve estar por dentro 

de que agora está vindo uma onda de inovações na educação, que a educação 

vai ter que se reestruturar de fato, ela vai precisar se mexer, está vindo essa 

onda mundial, né? Aí eu falei: "É isso que eu precisava ouvir!". [Risos] É isso 

que tem que acontecer, uma revolução [...]. (Prof.ª Jessy-E). 

 

A imagem de si quanto ao conhecimento que tinha da língua era a de que precisava 

aprender mais até sobre o inglês: 
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[...] eu não sou muito pesquisadora, então acho que é por isso que eu estou me 

sentindo muito para trás, porque eu não sou curiosa exatamente. Então, por 

exemplo, eu quero assistir a um filme, eu assisto... eu quero assistir dublado, 

Tenho medo, às vezes, eu acho que eu não sei é nada! [Risos]. [...] Então, 

assim, meu listening, eu acho minha habilidade de listening muito ruim, agora, 

eu acho que minha pronúncia é boa, então, tenho... eu preciso de novo entrar 

no curso, eu preciso falar em inglês, eu preciso treinar, praticar com urgência. 

(Prof.ª Jessy-E). 

 

Na sua relação com o ensino da disciplina, ela achava que o que mais ensinava era 

a gramática: 

 

[...] eu acho que eu me prendi demais, às estruturas gramaticais, eu acho que 

me prendi demais, demais, porque assim, eu vejo que cada professor se 

identifica com uma parte e ele vai seguindo aquela que ele mais gosta de fazer, 

então, é isso que eu defino, né? Então eu, eu gosto de trabalhar as estruturas. 

[...] Por exemplo, eu não ligo muito para expressões idiomáticas, vocabulário, 

gírias, é por isso que eu estou me achando por fora também, preciso estar mais 

antenada. Mas, assim, eu me atenho mesmo aos tempos verbais, amo dar 

tempos verbais, [risos] eu adoro! E acabei ficando... restringindo muito o 

ensino de línguas. (Prof.ª Jessy-E). 

 

 Isso realmente pôde ser comprovado durante as observações de aulas. Em um certo 

momento, ela argumentou que foi assim que aprendeu inglês, corroborando o pensamento de 

Pimenta (2002) quando essa autora afirma que começamos a aprender a ser professores com 

algum professor que tivemos, nem que seja para fazer diferente do que ele fez.  

 Essa professora aponta pelo menos três razões para o apego ao ensino de gramática. As 

duas primeiras, já expostas, foram o gosto pelas estruturas e a maneira como aprendeu o inglês. 

A terceira é uma forma de tentativa de controle dos alunos: 

 

Eu acho que eu deveria preencher melhor minha aula com... com não sei, com 

umas dinâmicas, eu, eu estou muito feijão com arroz, professora feijão com 

arroz! Eu chego lá, escrevo no quadro, anoto e explico. [...] É, é o modo como 

eu consigo fazer minha turma prestar atenção. [...] A disciplina é importante, 

eu preciso! [...] Eu acho que eu podia chegar e fazer diferente, eu não consigo, 

por exemplo: Vamos ficar em círculo! Não, pra mim tem que estar todo mundo 

em fileira: "Vá pro seu lugar, vá pro seu lugar, vá pro seu lugar!" Senão eu 

não consigo trabalhar! (Prof.ª Jessy-E). 
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 Woods (1990) destaca que, por alguns problemas ameaçarem a continuidade do trabalho 

docente, os professores fazem uso de estratégias de sobrevivência que têm como objetivo o seu 

enfrentamento e como princípio fundamental a acomodação. Uma dessas estratégias é o ritual 

ou rotina, cuja imposição de estruturas à vida escolar serve de base para o estabelecimento do 

controle e da manutenção da ordem. A professora afirmou que a ideia de indisciplina é 

assustadora para ela: 

 

Bom, eu teria que me esforçar, teria que usar minha criatividade, né? E 

trabalhar com atividades mais dinâmicas, por exemplo, um joguinho. E eu não 

faço isso, eu tenho medo da indisciplina. O lúdico, eu gostaria de enfeitar mais 

minhas aulas, animar minhas aulas de um jeito diferente, de um jeito novo! 

Impressionar meu aluno, fazer ele gostar daquela aula, está faltando isso, esse 

ato, motivar! E eu vejo que motivação é exatamente dinâmica mesmo, é, é, 

é... sei lá, uma coisa diferente, sair da rotina, tirar os meninos da rotina. (Prof.ª 

Jessy-E). 

 

Uma certa ordem é necessária à vida escolar e ao nosso cotidiano em geral, o problema 

seria a inflexibilidade às mudanças, mas isso não ocorre no caso da professora Jessy. Apesar de 

admitir que seu trabalho caiu na rotina e de se autointitular a professora “feijão com arroz”, ela 

sente a necessidade de mudança não só da conjuntura, mas também da sua prática de ensino. 

De acordo com seus relatos, essa mudança envolveria o trabalho com a produção oral: 

 

[...] atualmente a minha vontade de mudar, eu quero realmente dinamizar, 

então, eu acho que eu já começaria a trabalhar o speaking mais, que é uma 

coisa que eu abandonei mais; é porque eu não vejo com quem, eu não tenho 

com quem. Meu aluno não quer, meu aluno não quer me ouvir, meu aluno não 

quer conversar comigo. (Prof.ª Jessy-E). 

 

Ela não descarta a importância dos conteúdos e considera que a escola desempenha 

uma função específica na sua transmissão, mas, para ela, a maneira como eles têm sido 

ensinados não tem despertado o interesse dos alunos: “[...] claro que a escola tem aquele 

papel de ensinar, agora, o que tem que mudar é o formato, acho que é isso. Os conteúdos 

não, sabe? Não é conteúdo, não é questão... é o modo de passar, é o modo de trabalhar com 

o aluno” (Prof.ª Jessy-E).  
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Ela parecia não ter bem clara as diretrizes dos PCN sobre o que era recomendado ensinar 

em termos de conteúdos, mas tinha em mente o papel educacional do ensino de inglês na escola: 

 

Olha, eu acho que o inglês, ele faz parte... O inglês eu penso que ele faz 

parte da formação do indivíduo, faz parte da formação do brasileiro, sim, 

ele tem que saber a língua materna e ele tem que começar a se ligar na outra 

língua que está aí invadindo nossas casas. Então, para a nossa formação 

pessoal é importante, porém está faltando cair a ficha em muitas cabeças. 

(Prof.ª Jessy-E). 

 

Em sua relação com os alunos, ela acredita que eles estão “desmotivados” para a 

aprendizagem do inglês e que ela precisaria adentrar no universo deles, dando mais lugar à 

música, aos jogos e ao uso das novas tecnologias digitais em seu ensino: 

 

[...] eu reclamo muito, sempre reclamei da falta de interesse, mas eu sei que é 

falta de motivação também, né? O menino precisa estar motivado para ele 

querer aprender... pra ele aprender, ele precisa QUERER pra aprender e, sei 

lá, talvez a minha técnica não esteja dando certo, talvez eu precise realmente 

utilizar vídeos do YouTube, talvez eu precise entrar na tecnologia, talvez eu 

precise realmente trabalhar com aquele... aquelas músicas que eles estão 

ouvindo nos fones de ouvido o tempo inteiro, porque tem essas tecnologias 

que estão é... minando as nossas aulas, mas assim, eu falo minando porque eu 

acho que é... que é prejuízo para minhas aulas, mas será que eu não tenho que 

pegar isso e reverter? Será que eu não tenho que pegar a música que meu aluno 

está gostando e trabalhar ela em sala de aula? Talvez trazer... entrar no mundo 

do aluno? (Prof.ª Jessy-E, ênfase da professora). 

 

 Diferentemente da maioria dos participantes, essa professora chama a responsabilidade 

também para si nas questões do ensino, passando a refletir em termos da efetividade de suas 

práticas em relação ao interesse e à aprendizagem de seus alunos. No entanto, pelo menos no 

âmbito desta pesquisa, os professores que resolveram começar essa mudança a partir de sua 

própria prática têm assumido o ônus. No caso dessa professora, para realizar o curso a que ela 

se referiu, teve que arcar com os custos de viagens a São Paulo. Já outro professor que realiza 

um ensino mais pautado nas novas tecnologias é quem compra os equipamentos, como ele 

mesmo afirmou: “É porque eu sou meio doido, quando eu quero fazer as coisas eu não espero 

o estado, eu vou lá e resolvo. [...] Cabo, o que tiver, eu compro tudo para não precisar de 
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ninguém [...] eu sou assim, não preciso estar esperando o estado resolver, eu vou lá e faço” 

(Prof. James-E). 

 Assumir obrigações do Estado é especialmente desafiador para os professores, tendo em 

vista as consequências políticas disso e a sua baixa remuneração: 

 

Você sabe todos os problemas que a educação envolve, o salário… né? Já é 

baixo pra você, pra sustentar a família, imagine ainda colocar do seu bolso pra 

você poder trazer coisas novas, então, tudo isso é... desafiador, às vezes, é até 

angustiante, não vou mentir, nem tudo é flores, nem tudo é maravilhoso, 

muitas coisas são até..., eu digo: “Meu Deus, por que eu escolhi essa 

profissão?” (Prof.ª Milly-E). 

 

 A esses professores faltam incentivos para que continuem sua formação. Vimos, no 

caso da professora Jessy, um grande desejo de mudança em sua prática, em prol de um ensino 

de inglês mais significativo para seus alunos, mas, para ela, ainda resta a incerteza de como 

implementar as mudanças desejadas. Além disso, há poucas oportunidades para a utilização 

da “linguagem da prática” no intercâmbio com seus pares. Como ela mesma afirmou: “Então, 

essa coisa da interação de professores de língua eu acho que está faltando” (Prof.ª Jessy-E). 

 

7.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS OBSERVAÇÕES DE AULA 

 

 Em termos de conteúdos de ensino, os estilos das aulas observadas se assemelham, uma 

vez que os professores abordaram o inglês enquanto uma subject-language (FREEMAN, 2016). 

Eles ensinaram sobre a língua, predominantemente. Ainda que o objetivo do professor Bob 

fosse o de ensinar seus alunos a falar a língua, ele buscou cumprir esses objetivos a partir de 

uma abordagem estrutural, apresentando os aspectos gramaticais na forma de drills. Os outros 

dois professores privilegiaram a leitura e a produção escrita através de exercícios gramaticais, 

utilizando o livro didático como parâmetro para a ordenação dos conteúdos.  

Como “ensino de exposição” dos “conteúdos de conhecimento”, o livro também teve 

um papel-chave ao lado da exposição na lousa, realizada pelos professores. Os exercícios 

escritos foram as atividades predominantes e também serviram como estratégia de rotina para 

o controle da indisciplina em sala de aula. As práticas de incitação e motivação ocorreram 
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principalmente em uma perspectiva on ramp (FREEMAN, 2016), uma vez que os conteúdos 

ensinados eram postos como pré-requisitos para etapas posteriores da vida escolar. As provas 

escritas tiveram maior peso nas avaliações de cunho gramatical. Os exercícios realizados em 

sala de aula e deveres de casa contribuíram com uma pontuação menor no somatório final das 

notas. Quanto às aulas diárias não costumavam apresentar um fechamento retrospectivo nem 

avaliativo, talvez por conta da organização do tempo e dos imprevistos e interrupções ocorridas 

durante o percurso. 

 Em uma análise retrospectiva, foi feita a articulação das entrevistas com as observações 

– recorrendo-se também, vez ou outra, aos Balanços –, e isso possibilitou uma melhor 

compreensão dos fenômenos observados. Além disso, muito do que havia sido declarado em 

entrevista sobre o que era o inglês ensinado e sobre os sentidos atribuídos pelos professores ao 

seu ensino foi confirmado através das observações. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A questão inicial de pesquisa desta tese foi: o que é o inglês ensinado em escolas 

públicas do Ensino Fundamental II? Visto que o inglês não é algo que possa ser apreendido 

como elemento estático e imutável, sem considerarmos as relações que os sujeitos estabelecem 

com ele, complementei essa questão inicial buscando compreender também quais os sentidos 

que os professores de inglês atribuem ao seu ensino. Para tanto, o principal referencial teórico 

utilizado foi a teoria da Relação com o Saber (CHARLOT, 2000; 2005), que é uma relação do 

sujeito como o mundo, consigo mesmo e com o outro. No caso desta tese, focalizei a relação 

dos professores com o inglês enquanto objeto de ensino na atualidade, consigo mesmo 

enquanto profissionais que ensinam inglês e com seus alunos. 

 O autor utilizado para delimitar o percurso teórico, desde os saberes docentes até o 

saber de conteúdo da disciplina língua inglesa, foi Shulman (1987; 2014), com o conceito de 

Conhecimento Didático de Conteúdo, a que ele se refere como um “paradigma perdido”, visto 

que poucas pesquisas se debruçam sobre os saberes ensinados. Para esse autor, o 

conhecimento ensinado na escola não é uma adaptação de um conhecimento científico através 

de uma transposição didática – como em Chevallard (1991). Ele faz referência a uma 

transformação nos conteúdos (que não são científicos) através de ilustrações, metáforas e 

recursos de que os professores dispõem, no sentido de torná-los “ensináveis”. Tal 

transformação se dá com base no conhecimento dos professores acerca de seus alunos e de 

seu contexto de ensino. Shulman teoriza sobre esses assuntos no âmbito da educação em geral, 

já Freeman (2016) o faz no que concerne ao ensino de línguas, apresentando uma perspectiva 

geracional sobre o pensamento e os saberes docentes.  

 O pensamento de Chervel (1990) fundamentou também esta tese, no que diz respeito a 

essa perspectiva de transformação e não de transposição de conteúdos. Esse autor afirma que a 

escola ensina suas próprias produções, pois a transformação também abre espaço para a criação. 

Nessa direção, Freeman também afirma que se o ensino tomar uma perspectiva heurística, o 

professor é capaz de produzir novos saberes acerca da maneira como seus alunos aprendem.  

O fato de a escola não estar a serviço de adaptações de saberes científicos é relevante 

para a natureza do ensino de idiomas. Nesse âmbito, muitas vezes, a língua é ao mesmo tempo 
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objeto e meio de ensino, em que podem estar envolvidos saberes e práticas, no sentido de uma 

nova relação com o corpo e, portanto, nem sempre a escola lida com conteúdos reificáveis. 

Chervel também traz um modelo relativo aos constituintes de uma disciplina escolar, que foi 

utilizado nesta tese. 

Como instrumentos de pesquisa, utilizei: os Balanços do Ensino de Inglês (35 

participantes), entrevistas gravadas (23 participantes) e observações não participantes de aulas 

(3 professores). Como subsídio para a elucidação das questões de pesquisa, busquei identificar 

quais conteúdos e habilidades linguísticas os professores priorizam; o que pensam sobre a 

função do inglês no currículo escolar e seu papel no mundo contemporâneo; a imagem que têm 

de si enquanto professores e a que têm de seus alunos; e o que significa para eles ensinar em 

escolas públicas.  

Foi possível verificar que o inglês ensinado pelos professores em pauta consiste, 

prioritariamente, na prática de leitura de pequenos textos escritos e na exposição de aspectos 

gramaticais da língua, a partir do suporte do livro didático tanto para a ordenação dos conteúdos, 

quanto para a realização dos exercícios. Às vezes, a lousa toma esse lugar do livro. 

Por outro lado, observou-se uma tendência para o ensino dos temas transversais através 

dos textos veiculados pelo livro, uma vez que ele tem trazido temas mais atuais e que podem 

despertar o interesse dos alunos. Com isso, há tentativas pontuais de afastamento do foco dos 

aspectos linguísticos para a função educativa do idioma, preconizada pelas orientações 

curriculares. No entanto, alguns professores, afirmaram que, às vezes, é difícil conciliar o que 

há de específico na disciplina em termos linguísticos com as discussões, realizadas em 

português, sobre os temas transversais. 

O inglês, enquanto objeto de ensino, não é estático, só podemos apreendê-lo em função 

das relações que os sujeitos estabelecem com ele e dos sentidos que eles lhe conferem a partir 

dessas relações. Nesse aspecto, procurei me aproximar desses sentidos através das relações que 

os docentes estabelecem com o inglês enquanto disciplina escolar, sua perspectiva sobre o papel 

dessa língua no mundo, até mesmo através de sua relação de afeto com o idioma. Além disso, 

considerei a relação do professor consigo mesmo enquanto profissional, e com seus alunos.  

Os professores participantes desta pesquisa atribuem importância ao inglês no cenário 

atual, pois o consideram como uma língua hegemônica, internacional, global e necessária para 

a comunicação entre os povos. Apesar de reconhecerem que o inglês tem invadido nosso 
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cotidiano, a forma predominante de apresentação dessa disciplina para os alunos e as práticas 

de incitação e motivação para as aulas têm sido a projeção dessa importância para o futuro, no 

mercado de trabalho. Os professores veem seus alunos e o meio em que eles vivem como menos 

privilegiados social e economicamente e desejam que eles consigam um bom emprego no 

futuro. Essa visão se estende às capacidades cognitivas desses alunos, de modo que a maioria 

desses docentes busca sintetizar e simplificar os conteúdos para adaptá-los ao seu público. Não 

se trata especificamente de “transformações” que poderiam fazer desses conteúdos algo mais 

atraente e ensinável, conforme ressaltado por Shulman ao discorrer sobre o conhecimento 

didático de conteúdo (SHULMAN, 2014), mas de seleções que muitas vezes resultam em 

reduções no escopo desses conteúdos.  

O tratamento dado a esses conteúdos segue uma perspectiva on ramp, que, segundo 

Freeman (2016), busca preparar os alunos para as etapas escolares posteriores, tomando a língua 

como uma “subject-language”, ou seja, reificam-se os conteúdos em seus elementos 

constitutivos a fim de objetificá-lo. Ensina-se sobre a língua enquanto objeto do discurso e não 

enquanto “language in the world” - ou a língua utilizada em suas funcionalidades no mundo -, 

uma vez que não é desenvolvido, efetivamente, o trabalho com a produção oral. Nesse sentido, 

segue-se a lógica da escolarização dos saberes, a realização de algo que é específico da escola.  

No entanto, seguir a lógica da escola não necessariamente proporciona a esses 

professores um sentimento de dever cumprido, visto que, muitas vezes, conforme foi observado, 

os aspectos linguísticos são apresentados de forma desconexa, sem que os alunos possam 

estabelecer relação com as coisas que eles conhecem no mundo e com seus propósitos. Portanto, 

a maioria desses alunos não atribui sentido à aprendizagem do idioma na escola. Então, eles 

fracassam ou são percebidos pelos professores como desinteressados na aprendizagem da 

língua inglesa. Esses fatores trazem implicações para a dinâmica das aulas, pois os alunos 

dificilmente se engajam nas atividades propostas, e só é possível ensinar a quem deseja 

aprender. Tal conjuntura, por sua vez, afeta o professor, que, além de tudo, é pressionado pelas 

condições estruturais da escola e pelo seu regime de trabalho, passando a realizar em seu ensino 

“o que der”, o “básico cada vez mais básico”, “os rudimentos do inglês”, conforme afirmaram 

alguns dos professores.  

Além dessas implicações, vem à tona outro problema: por ser a escola o único local 

onde a maioria dos alunos das camadas populares tem acesso à aprendizagem de um idioma 
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adicional, eles ficam em desvantagem em relação àqueles que dispõem dos meios de buscar em 

outros lugares o que não obtiveram satisfatoriamente no âmbito da escola. O levantamento 

sobre os dados do ENEM que realizei, considerando o período de 2010 a 2014, apontou que, 

dentre os candidatos que optam pelo espanhol, a maioria é oriunda da escola pública (BRASIL, 

2015). Isso pode ser um indicativo de insegurança quanto ao conhecimento adquirido durante 

cerca de sete anos de estudo do inglês na escola. 

Na relação do professor consigo mesmo, ser professor de inglês e ensinar na escola 

pública, muitas vezes, implica em desânimo, frustração, sensação de subaproveitamento da sua 

capacidade intelectual e de estar estagnado na carreira docente. Em alguns casos, ir à escola 

para ensinar todos os dias é enfrentar sofrimento físico e psíquico causados pela não realização 

dos objetivos do seu trabalho.  

Correlacionando as respostas dos professores, não foram observadas grandes diferenças 

naquilo que eles ensinam como inglês em função do seu tempo de serviço ou idade. Nos estudos 

que se inserem no paradigma do “pensamento do professor”’, e que tomam como referencial 

Shulman (2004), os pesquisadores costumam estabelecer comparações entre os professores 

mais experientes e os menos experientes. No que diz respeito à presente tese, o que mais afetou 

a ação dos professores e sua relação com o ensino de inglês foi a falta de condições adequadas 

de trabalho e de ensino, associada à inexistência de políticas de formação contínua condizentes 

com a realidade da infraestrutura local das escolas, políticas que garantam inclusive a 

participação desses professores nos programas já implementados.  

Não houve também diferenças significativas entre os conteúdos e as práticas de ensino 

relatados pelos professores do meio urbano e os do meio rural. Houve apenas relatos pontuais 

de que os alunos do “interior” são mais envolvidos com as aulas, ou “interessados”, e mais 

“respeitosos” com os professores. De um modo geral, a maioria dos professores acredita que já 

faz o seu máximo, tendo em vista as condições em que trabalham; poucos acham que deveriam 

melhorar sua prática. 

Não foram apropriadas por todos os professores participantes desta pesquisa as 

finalidades de objetivo da disciplina, conforme previstas nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Como afirmado anteriormente, os professores simplificam os conteúdos, lecionando 

algo que eles denominam como básico ou elementar, pressionados pelas condições objetivas de 

sua atividade docente e pela concepção de que seus alunos têm carências culturais e, até mesmo, 
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problemas com a língua portuguesa. No entanto, eles gostariam de ensinar seus alunos a se 

comunicarem, desenvolvendo as quatro habilidades linguísticas: fala, compreensão oral, escrita 

e leitura. De uma certa forma, ocorre uma apropriação dos PCN quando é para justificar a 

priorização do ensino da leitura, mas, para grande parte dos docentes, não há uma clareza sobre 

qual seria a finalidade da língua adicional no currículo escolar. Uma melhor compreensão desse 

aspecto talvez pudesse atenuar o conflito entre o que os professores desejam ensinar e o que 

eles conseguem de fato realizar. As finalidades reais vão acontecendo em sua prática diária em 

função da idiossincrasia do contexto escolar e de cada professor. 

Sendo assim, grande parte dos professores sente-se desanimada e frustrada, pois não 

consegue alcançar seus objetivos, devido às condições desfavoráveis de trabalho, tampouco 

ensinar de acordo com a concepção que eles têm da língua, como objeto a serviço da 

comunicação. Em sentido micro, queixam-se de sua jornada extensa de trabalho, do elevado 

número de alunos por sala, da precária estrutura física e dos exíguos materiais da escola. Em 

sentido mais amplo, apercebem-se de que a disciplina que ensinam não tem um status de 

seriedade diante dos seus próprios pares, que pensam que ela existe no currículo escolar apenas 

para atender a uma demanda mundial e uma formalidade curricular, mas que não funciona na 

escola. Apercebem-se também de que o poder público, uma vez que não garante os meios 

necessários para efetividade de seu ensino na escola pública, não atribui a importância devida 

a esse componente curricular, o que desvaloriza sua profissão, deixando isso visível, inclusive, 

através de sua remuneração. Por conseguinte, os sentidos que esses professores atribuem ao 

ensino de inglês no âmbito da escola pública de nível fundamental, perpassados pela 

complexidade de todas essas relações, acabam por (de)limitar o que eles efetivamente ensinam 

nessa disciplina.  

Esta tese não procurou delimitar o que deve ser o inglês ensinado nas escolas públicas, 

mas apreender o que ele é segundo a perspectiva dos professores, a partir das relações que 

eles estabelecem com o ensino dessa disciplina em seu contexto local. Por fundamentar-se 

na Relação com o Saber (CHARLOT, 2000; 2005) – que é uma teoria de perguntas e não de 

respostas –, espera-se que esta pesquisa possa contribuir para mais questionamentos, 

ampliando os debates acerca do ensino de inglês, bem como sobre as políticas de ensino 

desse idioma no nível fundamental, a fim de torná-lo mais significativo tanto para os 

professores quanto para os alunos.  
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APÊNDICE A – BALANÇOS DO ENSINO DE INGLÊS 

 

1. Perfil do professor: 

 Escola em que leciona ........................................................................... 

 Série(s)/ano(s) em que leciona .............................................................. 

 Tempo de ensino do inglês na escola pública........................................ 

 Maior titulação ..................................................................................... 

 Idade ..................................................................................................... 

 Sexo/Gênero .......................................................................................... 

 Nome ou pseudônimo............................................................................. 

 

2. Sou um(a) professor(a) de inglês; as pessoas consideram que o que eu ensino é o inglês, 

obviamente. Parando para refletir um pouco sobre se o que eu ensino eu chamaria mesmo de 

inglês, eu diria que eu ensino... 

Por favor, continue o texto acima...Você tem toda a liberdade para falar do seu ensino, do seu 

trabalho, do que você ensina nessa matéria, do seu cotidiano, das suas certezas e das suas 

dúvidas. (Sei disso porque eu também fui professora de inglês). Sinta-se à vontade se precisar 

escrever também no verso da folha. Muito obrigada por sua participação! 
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APÊNDICE B - ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS 

 

1. Você tem ensinado inglês no Ensino Fundamental, na escola pública, há algum 

tempo, e, então, como tem sido essa experiência? 

2. Você é professor de inglês, essa profissão foi uma vocação, um sonho, uma 

oportunidade... 

3. Se você pudesse escolher seria professor de inglês de novo? 

4. Você já viajou para o exterior? 

5. Você utiliza o inglês além de sua vida profissional? De que maneira? 

6. Você acha que seus alunos utilizam o inglês fora da sala de aula?  

7. Como você acha que os seus alunos consideram o inglês?  

8. O que você acha do livro didático de inglês?  

9. Quando você usa o português e quando você usa o inglês na aula? 

10. Desde que você começou a ensinar inglês você ensinava certas coisas e agora 

mudou? 

11. Quando você está ensinando, como você faz para envolver os alunos na aula?  

12. Quais seriam as condições ideais para se ensinar inglês? 

13. Se lhe fossem dadas as condições ideais para o ensino, o que você ensinaria do 

inglês? 

14. Por que e para que você acha que existe o ensino de inglês na escola? 

15. Como você faz para avaliar seus alunos? 

16. Você gostaria de acrescentar algo que eu não perguntei? 
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APÊNDICE C - ROTEIRO PARA AS OBSERVAÇÕES 

 

1) Quais conteúdos de ensino são selecionados no “ensino de exposição”?  

2) Quais habilidades linguísticas são privilegiadas pelo professor? 

3) Há a utilização da língua-alvo durante as aulas? 

4) Que tratamento é dado aos conteúdos selecionados? 

5) Os alunos são motivados pelo professor a estudar inglês? De que forma? 

6) Como os alunos são avaliados? 

7) Que exemplos, ilustrações ou metáforas os professores usam para ensinar o Inglês? 

8) Os professores abordam as questões culturais do ensino de línguas? De que forma? 

9) Há a predominância de estratégias de sobrevivência? 

10) Os professores utilizam o livro de didático? 
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APÊNDICE D – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS65 

 

ENTREVISTADO: PROFESSOR DANIEL 

 

Aline - Então Prof. Daniel, como eu lhe falei, sua identidade vai ser mantida em sigilo, e 

você tem esse direito assegurado. Então, eu vou começar perguntando a você: Como tem 

sido esses anos de experiência no ensino de inglês na escola pública? 

Daniel - No geral, como sempre eu falo, é… Acho que a maioria dos professores fala, a grande 

maioria, é… a questão de...de... de falta de interesse de vários alunos, mas sempre tem alguns - 

ainda bem! - sempre tem alguns que se interessam em aprender, mas muitos não acham 

importante, ehhh… aprender uma língua estrangeira. Acham que não tem importância, e eles 

muitas vezes falam que não sabem nem o português, que dirá outras línguas, então, fica nessa 

teclinha, mas sempre tem outros que se... alguns que... outros que se interessam um pouco por 

causa de... porque eles jogam videogames, essas coisas... seriado em inglês, então, já tem um 

pessoal que... que que mostra interesse, mas é... são poucos, a meu ver é... são poucos alunos 

que têm isso, que têm esse interesse. É, não é tão... acho que não é só... é... não é só os 

professores de inglês, mas de qualquer disciplina, hoje em dia os alunos estão desinteressados… 

não têm, sei lá... não se interessam em estudar, vão mais com... muitas vezes com outros 

objetivos, de ver o pessoal, ver os coleguinhas, namorar, se agarrar e etc… É... como se fosse 

mais a questão social, né? De estar com o pessoal, os amigos, os colegas. Mas sempre falo que 

não são todos, ainda tem que tem uns que... se interessam, que gostam, alguns poucos, que é 

esse aqui que deixa a gente mais feliz, que deixam os professores mais realizados, por assim 

dizer. 

Aline - Então, o desinteresse da maioria dos alunos desmotiva o professor?  

Daniel - Isso! Falta de… Barulho, ficam com fone de ouvido, ficam fazendo outras coisas e, 

quando a gente dá as costas, estão lá com fone de ouvindo, mexendo no celular, que é uma 

PRAGA terrível, que eles usam... É muito difícil dar aula, muito complicado dar aula, todos 

professores reclamam disso, acredito que cem por cento dos professores ou quase. 

                                                           
65 Este Apêndice apresenta uma amostra das entrevistas. 
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Aline - E na escola que você ensina, os alunos têm acesso ao Wi-Fi ou é a própria internet 

do celular deles que eles ficam mexendo? 

Daniel - Eu... tem pouco tempo que eu... que eu mudei de escola, quanto a isso eu... que eu 

saiba... que eu me lembre, não tenho certeza, mas acredito que não tenha, que eles não têm o 

acesso. Não sei nem se está tendo... se a escola tem. 

Aline - Internet, né? 

Daniel -É, mas que eu saiba não… é… esse tempo que eu estou lá… não... ninguém... acredito 

que não tem acesso não. Que há a internet lá sim, mas acho que os alunos não têm acesso não, 

porque ninguém nunca falou, se não eles falam… se não eles teriam falado já, algum aluno teria 

comentado, e eu nunca ouvi. 

Aline - Esse seu tempo de experiência como professor de inglês foi exclusivamente na 

escola pública ou não? 

Daniel - É, praticamente sim. 

Aline -Quantos anos? 

Daniel - Na escola particular foi muito pouco tempo, logo no iniciozinho quando comecei a dar 

aula, pra adquirir experiência, mas... não lembro exatamente o tempo, mas foi bem pouco.Você 

perguntou o quê? Quantos anos? 

Aline - Quantos anos ao todo, você lembra? 

Daniel - Que eu leciono? 

Aline - É, inglês. 

Daniel - Uns 20 anos, cerca de 20 anos que eu comecei. Efetivo desde 2004. 13 né? 13 anos. 

Aline - Efetivo, né? Mas sempre na escola pública? 

Daniel - Isso. Na escola pública e já dei aulas em escola particular, mas como falei, bem pouco 

tempo, não durou, não sei exatamente, mas meses. 

Aline - Você é professor de inglês, essa profissão foi uma vocação, um sonho, uma 

oportunidade... Como você se tornou professor de inglês? 

Daniel - [Hesitação]. Acho que foi por ter gosto pela língua inglesa. Não sei se é vocação... 

(risos). Eu acho que foram as circunstâncias. Eu tinha gosto pelo inglês e queria aprofundar a 

língua inglesa. Eu não via outra coisa que não fosse ensinar, né? Aproveitar uma coisa que eu 

gostava pra poder usar pra o trabalho. Só não sabia que era tão... tão difícil essa profissão na 

rede pública! Estava até falando sobre isso com uma colega hoje. É falta de interesse de aluno, 

tudo, questão salarial mesmo, muito trabalho pra ganhar pouco, resumindo é isso... e falta de 

condições mesmo que nunca... nunca... as condições mesmo que não são adequadas pra o 

ensino. E justamente para os alunos, que isso atrapalha por causa das condições físicas da 

escola. Tanto é ruim para o professor quanto para os alunos, afeta os dois lados. 

Aline - Se você pudesse escolher de novo, seria professor de inglês? 

Daniel - [Risos]. Eu falei exatamente isso hoje! Se eu voltasse no tempo, eu não seria não, 

professor de novo não. Na minha realidade, né? Na escola pública. Talvez, sei lá, na particular 

ou na faculdade, não sei, não posso falar, mas eu imagino que também deve ter as mesmas 

dificuldades, ou, talvez, na particular seja melhor, as condições sejam melhores. 
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Aline - Mas você tem em mente alguma profissão que gostaria de ter exercido? 

Daniel - Aproveitando o ensejo, é por isso que eu estou fazendo cursinho, né? Que é pra ver se 

eu consigo outra coisa. Se eu fosse ganhar a mesma coisa que eu ganho agora e fosse uma 

profissão menos estressante, eu mudaria. Eu posso estar até enganado, mas tem áreas que eu 

acho mais a minha cara, talvez turismo, ou algo relacionado a desenho, propaganda, design 

gráfico, desenho de arte, essas coisas. Ehhh... deixe eu ver, área administrativa, área de 

comunicação, jornalismo, também, né? 

Aline - Você já viajou para o exterior? 

Daniel - Já. Foi muito bom! Nunca tinha ido antes. Eu fui através de uma seleção de professores 

da escola pública pela Capes. Um convênio entre o governo brasileiro e o americano, uma 

parceria. O curso é basicamente o quê? Era metodologia do ensino da língua inglesa, 

aprendizagem de novas metodologias de ensino. Aprimorar o ensino da língua inglesa. 

Aline - E você achou válido esse curso para seu exercício profissional aqui? 

Daniel - Aí é que são elas! Serviu mais pra mim... alguma coisa que a gente aprendeu lá. O 

tempo não foi muito longo, foram seis semanas, a gente teve ideias, novas ideias. Mas a gente 

precisa... se a gente depende do governo pra educação do nosso próprio país pra utilizar o que 

a gente aprendeu lá, e não tem como ehh... porque essa resposta é muito complexa, eu acho. 

Envolve, por exemplo, talvez mais tempo de aula por turma, por semana. Então, essa questão 

de... de... tempo, de recurso mesmo, de equipamentos pra essas aulas. Tem, mas, às vezes, não 

está lá disponível. O computador, a internet, aquele projetor, como é o nome? Nem sei nem o 

nome, acho que é o datashow, essas coisas. Então, a realidade aqui é bem isso aí. Então, é isso, 

são realidades diferentes. E acho que faltaria qualificação, tenho certeza. Eu tenho dificuldade 

na área de informática, né? Então, eu teria que, digamos, fazer um curso, para tentar aperfeiçoar 

e o tempo não era suficiente pra aprender. Então, teria que se qualificar mais ainda e ter as 

condições, como eu lhe falei, pra poder aplicar o que a gente aprendeu entre aspas, as noções 

que a gente teve, se a gente pudesse aplicar aqui no Brasil, vamos dizer assim. 

Aline -Você utiliza o inglês além de sua vida profissional?  

Daniel - Ehhh..., às vezes, raramente, nunca mais. Recentemente, é difícil eu fazer isso, eu fui 

ao cinema. Geralmente, uma vez ou duas no ano, quando eu vou [risos], umas duas vezes ao 

ano, eu acho que minha média é essa [risos]. Então, eu fui há poucos dias, vejo o filme com 

legendas, mas no dia a dia não estou fazendo isso não, não estou lendo nada. Eu não sou de ver 

muito filme, já um déficit meu, até eu preciso. Eu tenho umas revistas em quadrinhos até pra 

ler em inglês, eu sou sozinho pra resolver tudo, aí, não dá tempo, né? É mais isso, agora mesmo 

eu estava querendo ler um quadrinho, mas, daqui a pouco, eu pego no sono e não leio. Pela falta 

de tempo mesmo, eu até preciso. Agora eu estou fazendo um cursinho, e estava comentando: 

“Poxa, eu estou sentindo falta de estudar, de aprender, eu fico só ensinando, trabalhando, e até 

o próprio inglês mesmo, eu tenho que aprimorar meu inglês. Mas é questão de falta de tempo 

mesmo.  

Aline - Você acha que seus alunos irão utilizar o inglês fora da sala de aula? Eles acham 

importante? 

Daniel - Boa pergunta! [Hesitação]. Eu acho que só poucos, são pouquíssimos os que acham 

importante. Acho que só aqueles que tem gosto pelo inglês como eu, que gostem de se 

aprofundar mais. Então, eu acho que são poucos que têm interesse pela língua inglesa. Alguns 

alunos já me comentaram sobre a séries de televisão, eles falam que dá pra aprender inglês 
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assistindo aos seriados. Eu já li também no Instagram algumas dicas dizendo que a série ajuda, 

eles colocam uns trechos das séries, você já viu? Com determinadas expressões que aparecem 

em várias filmes e séries. É interessante! Mas ali tem que ser uma coisa mais reduzida porque 

eu vi alguém comentando que se você pegar um filme, tem muita informação, muitas frases lá. 

Então, é uns trechos pra pegar, um pedaço do filme, três minutos só de filme e você ficar 

prestando atenção só naqueles três minutos de filme. Tem uns alunos que sabem umas 

expressões em inglês que nem eu mesmo sabia porque eles me falam, eles veem no, como é 

que chamam?  Esses videogames, né? PS4, nos jogos, né? Play Station, PS3, PS4. Então, eles 

gostam porque fala inglês lá, né? Então, é outra forma que eu acho que é legal. No meu caso, 

eu gosto mais de quadrinhos, revista em quadrinho.... então, é outra forma de ficar ouvindo ali 

a pronúncia, né? A pronúncia, as frases, palavras, então, é melhor ainda. 

Aline - Você acha que deve ensinar inglês a todos os alunos? 

Daniel - Eu me preocupo com que todos aprendam, mas chega um ponto em que você é vencido 

pelo cansaço, porque alguns alunos que ficam desfazendo. Não estão nem aí! Então, eu passo 

a dar atenção a quem quer realmente aprender, eu não vou obrigar o aluno a querer, né? Eu não 

vou me acabar, me desgastar, se ele não quer, então, eu lavo minhas mãos. 

Aline - Quando eu ensinava, eu ficava hesitando se eu usava o português ou o inglês 

durante as aulas. E você? 

Daniel - Uso mais o português. Uso o inglês, às vezes, no conteúdo que está ali pra passar. 

Como o tempo é pouco, então não dá pra fazer. Se eu pudesse, eu focava... eu não foco a parte 

oral, por exemplo. E foco o conteúdo, ou certo ou errado, eu foco o conteúdo porque na 

avaliação vai ser cobrado, então, eu foco no conteúdo da avaliação. No início, eu ensino aquela 

classroom language, mas não fico..., não cobro na avaliação, eu cobro mais a parte escrita. Eu 

ensino em inglês como é que se fala, peço pra eles repetirem, mas na avaliação, eu cobro mais 

a parte escrita. As explicações eu faço em português. Eles dizem que não sabem o português 

quanto mais o inglês, aí, é que vai ser pior! Eu já tenho menos atenção explicando em português, 

se eu for falar em inglês, acho que vai ser pior ainda! 

Aline - Desde que você começou a ensinar inglês você ensinava certas coisas e agora 

mudou? 

Daniel - Uma boa pergunta. Eu tenho pensado nisso também. Estou tendo aula no cursinho com 

um professor de matemática que já me ensinou há muitos anos, ele está do mesmo jeitinho, 

ensinando do mesmo jeitinho. Aí, depois, eu pensei em mim, que eu devo ser igual a ele, que 

eu ensino do mesmo jeito que eu ensinava. Eu acredito que os conteúdos não mudaram, a meu 

ver, e o jeito eu acredito que eu continuo praticamente da mesma forma. Pelo que eu já falei, eu 

acho que, ehhh... eu praticamente passo pra eles os conteúdos, aquela questão de forma 

afirmativa, negativa, as regras gramaticais. Muito raramente eu trabalho textos porque eu acho 

que exige um nível maior deles, exigem conhecimentos que... eu acho que eles ficam mais 

dispersos. A não ser que seja assim textos pequenos, quando eu trabalho, eu uso textos 

pequenos, bem pequenos. Aqueles textos maiores, eu acho que se perde muito tempo, na minha 

opinião. Tem esse detalhe, a atenção, posso estar errado, mas é assim que eu acho, que eu vejo. 

E o tempo voa, viu? O tempo da aula também. Por isso que eu vou na gramática, texto, tal, tal, 

tal... 

Aline - Mas essa gramática você copia ou usa o livro? 

Daniel - Livro, livro. O bom de ter os livros é justamente isso porque a gente ganha mais tempo, 

né? Então, já não tem que escrever tudo. 
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Aline - Pra você, ensinar inglês é ensinar que coisas? 

Daniel - Pra mim é… Como eu não sou fluente, não sou... não falo como americano nem...  

mas… eu só posso ensinar o que eu sei, até... até o meu limite, e assim, o que eu percebo que 

as escolas priorizam, é o que eu sempre falo, a questão da leitura e escrita… claro que envolve 

as outras habilidades, questão de ouvir e falar também, as quatro habilidades, mas... eu acho 

que é mais importante para os alunos, já que a gente não tem… os professores não têm tantos..  

as escolas públicas não têm muito recurso, no geral, não têm. A questão até de quantidade de 

horas de aulas também é pouca, então, isso tudo acaba prejudicando, então, fica limitando, a 

gente não consegue expandir mais a questão, por exemplo, de priorizar a fala, o listening, e 

mesmo porque também tem o período de prova, muitas vezes, são curtos, de uma avaliação pra 

outra, então fica uma coisa corrida, e, enfim, e muitos outros problemas que ocorrem no dia a 

dia, se eu for falar todos aqui. São muitos que atrapalham, às vezes, falta água na escola, não 

tem aula, feriados, cai feriado e assim por diante. E, então, o que eu acho assim, o mínimo do 

mínimo, é priorizar, o mínimo mesmo que... eles têm que saber alguma coisa sobre a leitura. 

Leitura e escrita eu considero os mais importantes pra eles porque eu também acho que na 

escola pública pelo menos por enquanto não... não é como... como é que eu falo... não vai 

aprender tanto inglês como um curso, né? De idioma, que a meu ver, lá é que eles... quem tem 

interesse, eu acho melhor procurar escola de inglês e se aprofundar porque em escola pública, 

eu acho que APRENDE, mas não o suficiente, na questão até de tempo mesmo. 

Aline - Mas aí, no caso, aprender uma língua seria aprender a falar? É isso? 

Daniel - Boa pergunta... eu... a meu ver, seria ideal mesmo falar. A meu ver seria falar como..., 

o meu pensamento, falar como um nativo, que é uma coisa que eu também busco, que não é... 

até pra mim não é tão simples, mas é… pelo menos se comunicar, que eu acho que isso já é 

alguma coisa, o aluno aprender as coisas mais básicas, como cumprimentar alguém, se 

comunicar... mesmo que não saiba tudo... falar tudo mas consiga, sei lá, oitenta por cento, 

setenta, consiga se comunicar com... e até na leitura se comunicar com alguém, um estrangeiro 

ou mesmo... ler nos livros ou ver o que está escrito na televisão, alguma coisa. Não é necessário 

que saiba tudo, mas se comunicando um pouco, entendendo o que está lendo, o que está vendo, 

já é alguma coisa. Tudo que é… nosso país é tudo americanizado, muito, né? Muito inglês. 

Manual é inglês, os aparelhos eletrônicos tudo em inglês, as teclas em inglês, computador, por 

aí vai. Mas eu acho que está melhorando, assim, porque como eu falei, os alunos... eu não estou 

falando do ensino na escola, estou falando assim, melhorando o interesse de..., imagino, não 

tenho certeza, que os alunos são… estão aparecendo mais alunos interessados no inglês, como 

eu falei, por causa dos seriados, que eles assistem e gostam, esses jogos, videogames, que eu 

não sei os nomes: Ps, né, Ps4, sei lá como é o nome, Playstation. Então, eles estão assim, mais 

atualizados [risos]. Aí, se interessam um pouco, sabem de coisas, de termos que até mesmo eu 

não sei, gírias. Os personagens falam lá, né? Até palavrões que é o que eles sabem muito. 

Querendo ou não é bom, que já chama atenção e eles se interessam em alguma coisa. 

Aline - E o que você acha dos livros didáticos? 

Daniel - É muito variado. 

Aline - E quanto ao nível de dificuldade dos alunos para com os livros? 

Daniel -Eu, como já lhe falei, eu falo mais em português. Eu explico em português pra facilitar 

pra eles, a mesma coisa com os livros didáticos. Ehhh... eu sei que tem professores que pensam 

o oposto, mas quando tem aqueles enunciados, digamos sobre o Present Continuous, sempre 

tem uma partezinha gramatical explicando. Tem livros que trazem isso em inglês, outros em 
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português. Então, eu acho que facilita pra o aluno se é em português.  Quando vêm em inglês 

muitos não vão ter a capacidade de entender ali, eu acho que não é realista. 

Aline - Como é seu material de inglês que você usa quando não está utilizando o livro? 

Daniel - O material que eu falo é assim o material de outros livros que não são adotados, 

gramáticas, não é que eu fiz uma apostila, é que eu levo uma gramática que eu achei que explica 

bem, aí, eu utilizo. Outro dia eu cheguei na escola, não estava fazendo cópia, não tinha toner, 

não tinha nada, por aí você tira. Então, assim, eu faço isso, mas é raro. Ehh... tem condição de 

tirar cópia lá, mas é difícil, é condição de... de... é o sistema, né? Pra evitar gastos com papel, é 

isso aí que agente bate na tecla: as condições pra trabalhar. Porque pra tirar cópia do meu bolso 

é quase nunca. [Riso]. Geralmente, quando eu fazia isso, eu pedia pra própria escola. Pedia pra 

tirar cópia, vamos dizer, em uma turma, eu tenho muitas turmas, digamos que eu fosse precisar 

de quarenta cópias, por exemplo, pra isso tem que pedir ao pessoal da direção, da coordenação. 

E eles: “Tire vinte”. Então, é muito complicado, fica difícil. 

Aline - Há muitas dificuldades nas escolas e isso desestimula tanto o professor quanto o 

aluno. E aí, como estimular os seus alunos para o inglês? 

Daniel -É complicado. Eu falo da importância, eu tento passar pra eles a importância pra 

arrumar um emprego, é um diferencial, né? Quando a pessoa algum outro idioma, sei lá, até pra 

se comunicar, de repente, aparece uma oportunidade pra ir pro exterior, um emprego no exterior, 

a pessoa vai precisar saber um pouco de outro idioma, e o inglês é a língua mais difundida no 

mundo todo. Pra utilizar também ehhh... na informática, né? Os termos tudo em inglês 

praticamente. Então, a pessoa tem que saber, senão fica voando. A gente tem que ter até pro dia 

a dia mesmo, por aqui, mesmo que não trabalhe com o inglês, tem muita coisa em inglês e a 

gente tem que estar “por dentro”. Por exemplo, essa palavrinha que agora está na moda que é 

em inglês, “crush”. Aí, teve um aluno que chegou pra mim e disse: “Professor, o que é crush? 

Eu nem sabia ainda [risos]. Agora, todo mundo já sabe o que é. [Risos]. É apaixonado e tal, tem 

uma queda, tal e coisa. Aí, eles se ligam porque é gíria, né? Então, essa questão de arrumar 

emprego, eu falo pra eles levarem a sério. Pra ver se eles dão um tom sério, e mais importante 

pra língua inglesa. Eu sempre falo que se tiver uma vaga pra trabalho, tem duas pessoas: um 

sabe inglês e o outro não sabe. Quem é que vai ser contratado? Então, eu uso muito isso, e 

também uma oportunidade, de repente, ele vai para o exterior, né? Sei lá, por algum motivo, 

arrumar um emprego pra trabalhar no exterior... Eu tento fazer isso porque chama a atenção 

deles, né? 

Aline - E por que será que existe o inglês no currículo? Qual o objetivo de se ter essa 

matéria inglês na escola? 

Daniel - Humm, boa pergunta [risos]… eu imagino... 

Aline - O propósito ou onde se quer chegar?  

Daniel - Eu não sei, não sei exatamente, mas é, imagino assim, que é a forma de... já que é a 

língua universal, né? Uma língua bem difundida no mundo todo, acho que a mais difundida... 

acho que também não deixa de ser uma... uma... uma evidência de talvez uma dominação dos 

Estados Unidos como potência mundial, é assim que eu vejo, a maior potência. Eu acho que é 

uma forma de dominação, mas não assim só esse lado...Ehhh não só essa questão imperial, mas 

acho que… porque… como acabei de falar, muitas coisas vêm de fora, vem de lá, vêm em 

inglês, os produtos… muita coisa em inglês, então tem um.. ehhh… tem um lado, vamos dizer 

assim, que eu acho que é do domínio do império, ? Eu acho que é uma coisa até um pouco 

imposta mesmo..., mas também tem um lado importante, né? Que é o lado da comunicação... e 
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mesmo pra você entender o que está... o que vem nesses produtos, né? Saber, entender o que 

quer dizer o significado das coisas. 

Aline - Como de dar acesso aos alunos ao conhecimento? 

Daniel - Isso, isso! 

Aline - Mas assim, você acha que há alguma diferença de objetivos do inglês do cursinho 

de idiomas e o objetivo do inglês na escola? Do que se espera alcançar ou você acha que 

pode ser a mesma coisa? 

Daniel - Cursinho… é… outra boa pergunta… é… Acho que não... não sei, acho que em escola 

pública, acho que... é questão de... cumprir mesmo o currículo, de aprender aquilo básico 

mesmo, o básico do básico pra poder fazer um… sei lá, um ENEM, né? Pra fazer um concurso 

depois... porque isso exige também, está em concurso, está no ENEM, ou espanhol ou inglês..., 

mas acho que na escola é como eu falei, na escola… em curso...em cursinho, de inglês, no caso, 

acho que é pra aqueles que querem realmente falar BEM inglês, ficar bom mesmo no inglês nas 

quatro habilidades, ou na comunicação, acho que até mais em comunicação em escola de 

idiomas. Aí, é onde eu vejo mais a diferença; em escola pública acho que... eu imagino que a 

prioridade é, como falei, mais na questão da leitura e escrita e não tanto na fala: conversar 

inglês, se comunicar, claro um pouco, mas não é o principal. Escola particular… oh, em 

cursinho eu acho que a questão maior é a comunicação… e aqueles alunos que querem aprender 

mais mesmo, dominar mais a língua inglesa. 

Aline - E os materiais didáticos, como você vê os materiais didáticos na escola? 

Daniel - É… outra coisa (risos) interessante. Tem livros que são... No geral, eu acredito que os 

livros são bons, de escola pública, no geral. Porque, muitas vezes, eu... os livros até são bons, 

mas eles... muitas vezes, está tudo escrito em inglês, as explicações em inglês, eu já não acho 

legal porque… porque os alunos não têm a base ainda, e…mas, assim, tirando isso... é... eles 

são até assim, muitas vezes, eu acho até esses livros... até aprofundados pra eles, por isso que 

muitas vezes, várias vezes, algumas vezes eu não uso o livro da escola… prefiro usar o meu 

material porque eu acho que ali tem livros que priorizam muito a... tem que tá escutando muito... 

é... o CD, então, é que não tem condição, a escola não da condição. TEMPO e condição. Às 

vezes, não tem, às vezes, quando tem está quebrado [risos] ou está ocupado, não tem espaço. 

Às vezes, você quer usar, como já aconteceu comigo.. no ano passado, que eu nunca... nunca... 

nunca fui nem usar o local lá, e quando fui sempre estava ocupada e me desestimula mais 

ainda... 

Aline - Tem uma sala só para o som e... computadores lá? 

Daniel - Humm… Como tem pouco tempo que eu estou lá, poucos meses, eu lembro que não 

está... parece que não está disponível não, não tem um local ainda. É uma sala ocupada para 

outros fins… e… então tudo isso demanda tempo, são só cinquenta minutos, duas aulas por 

semana no ensino fundamental… Eu ensino também no ensino médio, às vezes, em outra 

escola. É outro problema maior ainda, que é uma só por semana, eu acho um absurdo, sempre 

falo isso pros alunos, todo ano eu falo isso, não canso de falar: se duas aulas eu acho que já não 

está legal, não é o suficiente, imagine uma aula! A questão é essa que... na prática, a coisa é 

muito mais difícil... bem complicada, que daí que você consiga ajeitar. Quando tem condição, 

quando se tem uma sala... como eu falei, é difícil ter um local apropriado e o material, muitas 

vezes, o professor tem que levar seu próprio aparelho de som… pra poder fazer isso e outras 

complicações. E aí você acaba perdendo tempo, vai ajeitar o equipamento, isso e aquilo, e 

ninguém sabe onde está a extensão, o fio, isso aquilo e outro, e aí a aula foi embora 
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praticamente, sem contar com os próprios alunos, às vezes, não se acomodam direitinho, ficam 

fazendo bagunça, etc e tal. Aí, voltando, então, os livros didáticos muitas vezes priorizam... tem 

muito a questão do listening, então, aí pra mim é um livro que eu não utilizo muito, então eu 

pulo. Quando eu utilizo, eu pulo essas partes, eu... eu... eu, no meu caso, eu direciono muito a 

questão da... gramática [riso], é o meu jeito de ser, acho é porque foi porque eu fui criado assim, 

fui.. fui...aprendi assim o inglês, a questão gramatical e leitura. É… textos, por exemplo, são 

importantes, mas acho que… caem muito no ENEM, mas, ao mesmo tempo, eu não... acho que 

toma um tempinho também em sala de aula. 

Aline - Os textos? 

Daniel - É, e.. é isso, eu priorizo mais a questão gramatical mesmo e… e um pouco de 

conversação também pra ver se… se eles internalizam, né? A gramática. 

Aline - Nessa conversação... são aquelas expressões de cumprimentos? 

Daniel - Isso, a questão da pronúncia que eu dou.., eu dou muito (riso), muito valor a isso 

também, tenho preocupação com a pronúncia que é correta. É … tô falando de mim, né? Mas 

a questão da pronúncia, acho importante a pronúncia correta das palavras. 

Aline - Eu sei que você tem muita experiência, então, queria perguntar a você, quando 

você pensa uma aula ou planeja o que vai fazer na próxima aula, você se baseia em quê? 

Qual seria assim, o seu norte?  

Daniel - Eu… eu geralmente me baseio no meu material e no livro didático, também porque no 

planejamento, tem aqueles conteúdos que vêm no livro didático. Eu tento seguir aquele... 

aquele... aqueles conteúdos pra dividir pras avaliações. Tento, né? [Fala rindo]. Mas, muitas 

vezes, não tem... ali é… muitas vezes não encaixa. Teoria é uma coisa, pratica é outra. Às vezes 

tem... sei lá... quatro conteúdos pra uma avaliação e [risos] quase sempre eu não consigo dar 

todos os assuntos, o aluno tem dificuldade. Então é BEM BEM diferente, é quase que o oposto 

da realidade..., mas … é a questão do pouco tempo... é... pra dar o.. o conteúdo, até chegar a 

avaliação, muitas vezes, é... um absurdo mesmo, você fica praticamente sem tempo nenhum 

pra dar o conteúdo. Você começa e não termina e aí tem que.. tem que... como se diz: [riso] tem 

que fazer mágica. 

Aline - E como é sua avaliação, como é que você avalia? 

Daniel - Eu avalio principalmente a parte escrita, o teste escrito, a avaliação escrita..., mas entra 

também questão de comportamento, entra também, a parte menor, comportamento; é… o 

interesse do aluno, a assiduidade, a questão da frequência também, a gente leva em conta. As 

atividades. 

Aline - Então é uma avaliação contínua, né? As atividades. 

Daniel - É, as do dia a dia. A gente faz um somatório sendo que o valor maior é o da avaliação 

escrita. 

Aline - Tem algum tipo de avaliação oral? Ou a maioria é escrita? 

Daniel - No meu caso, dificilmente eu faço uma avaliação oral que os alunos ficam com… não 

querem... [ri] NÃO QUEREM, não se sentem à vontade pra falar, ficam envergonhados, e aí eu 

não exijo tanto isso aí, por esse motivo. E... mas é importante também. 

Aline - E como você se vê enquanto professor de inglês? 

Daniel - Como eu me vejo? 
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Aline - Sim. Você se considera um bom professor de inglês? 

Daniel - SIM, na média [riso], tem muita coisa a melhorar também, mas é… é como tá 

passando, tem uma propaganda aí, comercial aí falando... ah, aliás, comercial não, passou no 

jornal, não sei se você viu, no jornal de hoje… não assisti, só vi a chamada, né? Diz que fala 

que os professores brasileiros muitas vezes não têm... esqueci a palavra agora... 

Aline - Domínio? 

Daniel - Não. Que o… o governo muitas vezes não... prepara melhor os professores pra usar a 

tecnologia, né? Não prepara os professores pra usar… pra fazer uso da tecnologia em sala de 

aula, que é outro problema também. Inclusive eu tenho esse problema também, não sou tão bom 

em tecnologia, não uso. Então, é… você perguntou o quê? Repita. 

Aline - Como você se vê enquanto professor de inglês? 

Daniel - Sim, então... claro que é… também tem muito... acho que o que eu ensino... é… o... é 

o... necessário pra eles se desenvolverem, quando eles querem realmente aprender, tenho 

também minhas limitações assim como todo mundo tem, mas acredito que… que o que eu 

ensino, como se diz: dá pro gasto [risos]. 

Aline - Então, é isso. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa que eu esqueci de 

perguntar? Ou fazer alguma observação? 

Daniel - Só quero resumir que a vida de professor é muito difícil, muito árdua, não só de inglês 

como... TODAS as disciplinas. Eu estou falando de... principalmente em relação à escola 

pública, que é a minha experiência praticamente toda, é em escola pública. E que isso é, num 

geral, todos reclamam de falta de recurso, de tempo, de condições pra dar aulas melhores, pros 

alunos e pra que eles se estimulem mais. 

Aline - E salário, né? 

Daniel - É, com certeza, e... salário também. Que o país... deveria dar mais valor à educação, 

investir mais na educação. Mostra na televisão, mas a realidade [ri], na televisão mostra que o 

governo incentiva, que dá valor, isso e aquilo, mas na prática... não é... [riso] é praticamente o 

oposto. 

Aline - Ok! Mas alguma coisa? 

Daniel - É... às vezes, a gente precisa de recurso, não encontra. Às vezes… um piloto, pra 

escrever no quadro branco, uma tinta não tem. Então, até a coisa mais básica… UMA MESA, 

até uma mesa! Você chega na sala e não tem uma mesa, eu tenho que muitas vezes juntar duas 

carteiras! 

Aline - Pra botar seu material? 

Daniel - Pra botar minha PASTA, duas ou três carteiras. Ventilador quebrado, os meninos, tudo 

morrendo de calor, né? Como é que vai prestar atenção na aula se está morrendo de calor ou se 

está sem água na escola, o bebedouro tá quebrado? Ah! Lembrei agora, atualmente, o que que 

está acontecendo, espero que eles consertem o mais breve possível, as várias salas... algumas 

salas sem..., que são pouco mais escuras, sem lâmpada, até pra a gente, pra o professor, até pra 

enxergar fica complicado, enxergar o que está escrito, o material. Nas salas dos professores 

também, dessa escola atual que eu ensino, sem lâmpada nenhuma, a minha sorte é que eu dou 

aula pela manhã, eu não sei como é que eles fazem à noite, à tarde e à noite. Então é… é 

complicado, então, tem tudo isso que afeta na aprendizagem do aluno e afeta também... na 
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questão do ensino, né Pra que o professor tenha mais condições de ensinar de uma forma melhor 

pra os alunos e...e também tenha fé na aprendizagem do aluno. Tudo isso e outras coisas que eu 

acho que eu esqueci... que no momento eu não estou lembrando, fora o incentivo à educação, o 

salário que se ganha... por isso que tem tanta greve... nesse país, é greve, todo ano tem greve, 

mas é… mas assim, como eu já falei, os alunos que... ainda bem que existem os alunos que se 

interessam em aprender inglês que são... como a gente fala “mais comportados”, que querem.… 

que não são de baderna, que querem aprender. Então é isso que nos dá um... esqueci a palavra... 

Aline - Estímulo? 

Daniel - Estímulo, deixa a gente mais recompensado, mais feliz, né? Vamos dizer assim [riso]. 

Então, ainda bem que sempre... são poucos, mas existem alunos que dão importância e que 

querem aprender e que colaboram na aprendizagem do inglês. 

Aline - Ok. 

Daniel - Acho que é só isso. 

Aline - Muito obrigada por sua participação. 

Daniel - De nada. 
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ENTREVISTADA: PROFESSORA ANNA 

 

 

Aline - Agradeço sua gentileza de me receber aqui em sua casa. Como você se tornou 

professora de inglês, foi um sonho, uma oportunidade, como é que surgiu isso? 

Anna - Eu acho que fui escolhida, não escolhi não, eu cresci achando que eu ia me tornar 

dentista, odontóloga [...] eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei dessa área de línguas [...] 

então a coisa foi indo de um jeito … e quando eu tava no terceiro ano eu vi que os meus colegas 

vinham pra mim “Me ajude aqui com inglês” “Me ajude aqui com português”, e quando eu vi 

eu já estava ganhando dinheiro  com isso porque eu estava dando uma banca aqui, um reforço 

ali ... Eu venho de uma família não muito abastada, a gente sempre conseguiu tudo através de 

muito esforço, minha mãe disse que o legado que ela ia deixar era o nosso estudo, a nossa 

educação. Em paralelo, eu fazia um curso de inglês porque eu gostava também e quando eu vi 

eu já estava ali dando aula de cursinho e fazendo Letras Português/Inglês, foi aí que tudo 

começou. 

Aline - Ah! E você deu aula também em cursos particulares de inglês? 

Anna - Eu comecei dando aula de reforço e depois dei aula numa escolinha próxima à minha 

casa, eu fiquei lá muitos anos também. Em princípio era apenas um reforço e depois a dona me 

colocou pra dar aula e aí depois eu fiquei seis anos em colégio particular famoso em Aracaju. 

Fiquei mais seis anos num curso de inglês que não existe mais e trabalhei quase dez anos na 

Cultura Inglesa, foi quando eu entrei para o estado. Eu tive filho e ficou muito pesada essa 

carga, eu tive que optar e aí eu optei pelo estado. Fico só fazendo uns serviços pra Cultura 

Inglesa e duas vezes por ano eles me chamam pra fazer alguma coisa, dou aula de inglês 

particular ainda, pra não perder a conversação. 

Aline - Para além desse contato profissional com o inglês, você utiliza o inglês no dia a 

dia? 

Anna - SIM! Principalmente agora que eu estou há três anos afastada desse convívio de falar 

inglês diariamente. A gente sabe que uma língua não é só você ler, você lê, escreve, ouve e 

você fala, então são habilidades diferentes… quando eu estou afastada do curso de inglês, dessa 

realidade, a escola pública não me proporciona meios de eu ficar conversando, falando ... até 

ensinar um pouquinho a pronúncia aqui, ali, eu fico tentando, mas essa não é a prática diária. 

Então eu leio livros em inglês, muito raramente agora. Estou lendo coisas da LDB, coisas 

direcionadas. Saiu na mídia que vai haver outro concurso do estado de novo, então eu estou 

começando a estudar relacionado a isso, mas a parte de listening eu vejo séries em inglês, filmes 

em inglês, fico muito no Netflix, quando eu posso. Eu escolho séries que tenham episódios 

curtos de vinte minutos, e eu vejo em inglês, tento não colocar legendas pra ir praticando, se 

não a gente esquece. 

Aline - Como é que tem sido sua experiência esses anos no ensino de inglês na escola 

pública? 

Anna - Foi um BAQUE! Mas foi um baque assim que eu já entrei preparada, eu entrei muito 

disposta na verdade porque eu quis sair dessa realidade de ficar na verdade atrelada apenas a 

esse meio particular, porque é uma cobrança muito grande [ênfase], você tem que estar muito 

presente na escola e é uma pressão muito grande. Não é que o professor precise disso pra 

trabalhar na escola pública não, meu comprometimento com a escola pública é meu 
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comprometimento enquanto profissional, então, quem me conhece dentro e fora da realidade 

pública e particular é daquele jeito, só que eu não tenho aquela cobrança. Se meu filho adoece, 

eu vou ficar mais tranquila em ligar e dizer: “Olha...” - eu tenho respaldo pra isso porque eu 

não falto, né? -“Olha meu filho está doente” [ênfase]. Eu entrei na escola pública ... foi um 

BAQUE, mas minha mãe ela é professora aposentada de geografia da rede pública, eu cresci 

vendo minha mãe preparando aula, indo trabalhar sempre com muita tranquilidade, graças a 

Deus! Então, eu cresci pensando: “Nossa, eu vou passar num concurso desse também pra ter 

aquela estabilidade”, quando eu entrei, eu pensei assim: “Eu vou fazer o que eu puder, não vou 

fazer mais além disso pra não sofrer, porque eu sei que não depende só de mim”, porque o que 

é que a gente encontra quando chega em escola pública? A depender do local da escola, a 

depender da gestão, são várias coisas que influenciam. A gente vê que precisa de muita boa 

vontade gestora, da parte dos professores, precisa ter o acompanhamento dos alunos, porque 

professor não é pai e mãe não! Eu sou contra esses que andam por aí dizendo: “Professor tem 

que ser psicólogo, tem que ser pai, tem que ser mãe! NÃOOO! Professor está ali pra educar,  a 

gente está ali pra acolher, inclusive com esse ensino integral parece que o professor agora vai 

assumir o cuidado parental dos filhos alheios! Então, essa transição da realidade particular para 

a pública foi um baque, mas eu entrei com bastante tranquilidade e disposta a fazer o que eu 

podia, nada além disso para não sofrer, e também nada aquém para também não ficar de braços 

cruzados, então, eu sou dessa filosofia eu faço o que eu posso.  

Aline - E se fosse tivesse uma maneira de voltar ao passado e recomeçar 

profissionalmente? 

Anna - Faria tudo de novo! [ênfase] E eu gosto de sala de aula! Eu espero não sofrer nenhuma 

situação traumática. Eu sei que não depende só de nós, mas são tantos casos, tantos colegas, 

recentemente aquele caso do professor que ficou paraplégico.... então, eu espero em Deus não 

sofrer nenhum trauma desse jeito, mas eu não mudaria nada!  

Aline - Você já viajou para o exterior? 

Anna - Já!  

Aline - Por conta própria ou com bolsa pra fazer cursos? 

Anna - Eu fui fazer um intercâmbio de trinta dias no Canadá, fiquei em Vancouver, Toronto, 

muito bom! Mas através de muito esforço, eu era solteira, apesar de ajudar em casa, mas a 

empresa que eu trabalhava, estimulava muito os funcionários a buscar coisas novas, me deu um 

incentivo financeiro POUCO em relação ao que eu gastei, mas eu era solteira, não tinha filhos, 

mas eu consegui, me apertei, não voltei com a sacola cheia de compras, mas a memória está 

riquíssima! Eu conheci outra cultura, aprendi, fiz novas amizades, nossa foi EXCELENTE! O 

inglês foi o mínimo, porque foi uma aprendizagem tão rica! Porque você vai pelo inglês, mas 

você vê que o inglês é o mínimo que você ganha, porque a experiência é muito boa! 

Aline - E você acha que essa experiência também contribuiu para sua prática atual? 

Anna - COM CERTEZA! Em vários níveis, um deles é a tolerância. No meu caso, então, eu 

fui para um país multicultural, o que você menos encontra é um canadense. Você encontra gente 

do mundo todo, eu costumo dizer que o Canadá é a terra de todos e de ninguém, então, a 

tolerância lá é muito GRANDE, o respeito é muito grande, pelo espaço alheio, pelo jeito do 

outro. Isso acontece na sala de aula, quem trabalha com vários públicos como a gente, a gente 

vê a diversidade na sala de aula, tem que aprender a respeitar, entender a diferença do 

pensamento de um e de outro, a tolerância e, dentre outras coisas, outras experiências em 

relação à prática de livros, de conteúdo, porque quando eu penso na prática eu penso muito 
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além do que está escrito nos livros. Uma coisa que eu penso do ensinar inglês é que quando a 

gente vai estudar os textos são textos que quem dá aula de língua estrangeira, acredito que no 

espanhol também seja assim, a gente dá aula de tudo! Porque são textos riquíssimos que falam 

da nova descoberta do DNA e fala de geografia, quantas vezes no meio da aula eu não me vi 

com um texto que eu dizia assim: “Eu vou anotar pra eu perguntar ao professor de biologia 

sobre isso, ou eu vou anotar pra perguntar ao professor de geografia sobre isso”. Ou então eu 

digo aos meninos: “Vocês vão e perguntem, e me digam na próxima aula”, com certeza ajuda 

na minha prática, na minha vida,  em tudo.  

Aline - Inclusive no questionário você fala sobre o aspecto de ensinar línguas e a cultura 

dos países, você ensina sobre os outros países também para os seus alunos? 

Anna- O que eu sei sim! Quando eu penso em cultura, eu falo primeiramente da cultura de cada 

um, da identidade, porque todos nós temos cultura. Então você tem a cultura da sua casa ali que 

tem um conjunto de hábitos, a maneira que você foi criado. Então, todos nós temos cultura, não 

existe esse ser sem cultura, então, começa daí para que cada um encontre sua identidade, se 

encontre no MUNDO! A partir daí, a gente vai falando, eu só falo o que eu sei, eu só conheço 

o Canadá, o mundo é muito, muito vasto! Mesmo assim Canadá é um país muito grande, eu só 

conheci quatro cidades de lá. Então o que eu posso, sim, falo pra eles do que tem fora do mundo, 

até pra eles pensarem fora da caixinha, principalmente quando você ensina em escola pública 

do interior, você vê que muitas vezes a mente é mais fechadinha ainda, porque ele só vê aquele 

tipo de música, aquele tipo de conteúdo na televisão, ficam todos muito limitados! Então, é o 

papel do professor trazer isso pra estimular, pra ele sentir vontade de conhecer e sair daquele 

mundo tão limitado pela própria estrutura do governo, financeira e familiar.  

Aline - Você trabalha também com alunos do meio rural? 

Anna - SIM! Tem, tem gente que trabalha na roça! Eu tinha um aluno inclusive que ele dizia 

assim, quando eu precisava marcar alguma aula à tarde porque meu turno é manhã, aí ele falava 

assim: “Professora eu só posso tal dia porque eu ajudo meu tio”. “Sim, mas você ajuda como? 

Você não pode pedir pra fazer depois? “Professora, é porque as vacas têm um horário de sair 

pra pastar, se ficar escuro elas se perdem ou roubam”. Então, outros que plantam, outros moram 

em fazendas, pelo que eles narram, eu acredito que seja uma fazenda e o fazendeiro geralmente 

tem uma fazenda pra família que toma conta, o caseiro. 

Aline - Pra esses alunos, eles acham importante o inglês, eles usam o inglês na vida deles? 

Anna - Eles acham que não usam não, mas eles usam sim! Eles têm o Whatsapp, vivem 

apertando play, usam o Facebook, eles usam hashtag, love. Eu mostro pra eles que na vida todos 

nós usamos, eles gostam de videogame, então, eles usam sim [ênfase] não sei se eles percebem 

o quanto importante é. É por isso que a gente precisa fazer os olhos deles brilharem, trazer 

aqueles elementos de encantamento para eles sentirem vontade e necessidade de buscar, de 

conhecer mais.  

Aline - Você acha que eles acreditam que vão aprender inglês na escola pública? 

Anna - NÃO! Eles sabem que não e quando um ou outro me faz essa pergunta, eu digo: “A 

gente trabalha música no projeto do Show de Talentos, então, esse é o seu momento, Vou lhe 

ensinar a cantar, a pronunciar. A depender da série, eu faço repetições com eles, de vocabulário, 

mas aprender a falar eu acho que eles têm consciência que não, até pela própria estrutura da 

escola. 

Aline - Você acha que através desse Show de Talentos, eles se engajam, se interessam? 
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Anna - Muito… muito!  

Aline - Pela culminância do projeto ou eles passam a ver o inglês com outros olhos? 

Anna - Acredito que eles revejam o inglês, porque é engraçado, no primeiro dia de aula, eu 

entro, e já escuto pelos corredores: “Professora o Show de Talentos é que dia?”. “Eu ainda sei 

cantar a música do ano passado e a do ano retrasado também”. Às vezes, também, quando eu 

estou ensinando uma palavra daquele ano, eles falam: “Professora, essa palavra aqui é igual 

aquela daquela música do ano passado que fala assim, “tatata”, eles lembram, os verbos 

também, eu dou uma listinha de verbos todo ano pra gente trabalhar. “Oh, professora! Esse 

verbo aqui está na música tal”. Eles conseguem fazer algumas associações. Eu não sei se eles 

conseguem perceber o quanto importante é, mas eles conseguem pelo menos relacionar uma 

coisa a outra, não fica no vazio. 

Aline - Em que momento entra a música, ela vem sendo preparada desde o início do ano? 

Anna - A culminância é no meio do segundo semestre, geralmente acontece entre setembro e 

novembro, depende de quando vai acontecer o ENEM. Eu ensino fundamental e médio, então 

vai depender da data do ENEM daquele ano e de outros projetos. Na escola tem o projeto da 

“Feira das Nações”, que acontece primeiro, então, nas reuniões pedagógicas, a gente define as 

datas, em que momento a música entra. Na verdade, todo ano é um tema diferente, o ano 

passado o tema foi clássicos de filmes. Foram várias etapas, eles recebem os cronogramas, eles 

recebem os critérios, a pontuação de cada critério, prazo de entrega, tudo. Eles teriam 

basicamente que escolher um filme, a gente vai trabalhar a história do filme. Isso eu preparo 

apostilas para as aulas, primeiramente, a gente discute a letra da música daquele filme, a trilha 

sonora pra entender o que a música fala, depois entender aquela música. Nesse meio tempo, 

eles já estão trabalhando também, primeiro eu delego, depois se eu vir que não está 

funcionando, eu entro em ação. Eles trabalham coreografia, procuram os professores de artes, 

a professora de geografia também ajuda na parte de indumentária. Eles também trabalham 

interpretação, eles escolhem uma cena importante do filme e tem que interpretar ali em inglês. 

Aline - Eles falam inglês? 

Anna - Sim, mas claro que eu vou adaptar, mas tem que falar inglês [ênfase]. Eles escolhem a 

cena e aí eu observo se dá pra arrumar, eu passo a fala de cada um, digito, dou um tempo pra 

eles aprenderem, vou marcando reuniões e aí eles vão me falando. Então, envolve vários 

momentos, eu trabalho com essa parte de arte, quando eu vou apresentar o Show de Talentos 

pra eles, eu digo que é realmente um show de talentos. Todo mundo é bom em alguma coisa, 

eu tenho um aluno que ele é m-a-r-a-v-i-l-h-o-s-o nessa parte gráfica, então, todo ano ele prepara 

a logomarca show. Eu tenho outro que diz que não sabe dançar e nem interpretar, mas toca 

violino. Nós temos uma banda, então, eu aproveito todos os talentos deles. Tem gente que 

aprendeu a tocar um instrumento musical só pra participar! Cada um encontra uma coisinha pra 

fazer, uma coisa que se sente bem, eu sempre falo pra eles: “Olha ninguém é obrigado a 

participar, se você é tímido e acha que não se encaixa em alguma coisa, venha até mim que a 

gente conversa”. Sempre tem aqueles... digamos que se a escola tem cem alunos, cinco não 

participam, esses cinco fazem prova, é um direito deles.  

Aline - No decorrer do ano, você avalia como os alunos? 

Anna - Isso acontece em uma unidade só, tudo que eu te falei é só uma unidade, minha escola 

tem quatro unidades: na primeira é normal a avaliação; na segunda, é normal a avaliação, na 

terceira, geralmente é o show de talentos, e a última é avaliação normal. 
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Aline - E a escola tem uma boa estrutura, tem material? 

Anna - Poderia ser melhor! Mas à vista da outra escola, por exemplo que é meu outro 

referencial [outra cidade do interior], que não tem NADA, nenhuma televisão, imagine som! É 

uma escola que realmente o que pode fazer faz! Nós temos três caixas de som, dois microfones, 

temos uma quadra.  

Aline -Têm computadores lá, laboratórios de informática com Wifi? 

Anna - TEM, mas totalmente inutilizados porque os computadores não prestam, quando eu 

entrei lá em 2012, havia uma professora que foi retirada de sala de aula e foi adequada lá. Nesse 

período, tudo funcionava! Tinha uma pessoa ali, por exemplo se eu mando meus alunos 

pesquisarem um texto lá, eu vou estar lá com meus alunos e ela também, então vão ser duas 

pessoas pra olhar, nada sumia, infelizmente acontece isso. Depois que ela saiu, as coisas 

começaram a sumir, quebrar [ênfase].  

Aline - Você disse que também prepara apostilas pra eles?  

Anna - SIM, da parte de interpretação do projeto, por exemplo esse ano com os filmes eu 

preparei personagens para eles ligarem qual a mensagem do filme, geralmente uma ou duas 

folhas e eles respondem. Vou construindo [ênfase] a nota deles, a nota deles é composta por 

dois pontos de presença, mas eu falo pra eles “estar presente não é estar participando”. Então, 

é um ponto de presença e um de participação. Aí, tem mais dois pontos de atividades de texto, 

interpretação, mais dois pontos de mural, o mural é pra aqueles alunos mais artísticos que sabem 

desenhar, pintar. O mural quando eu lancei era o seguinte: “Vocês precisam fazer um mural 

expositivo pra que toda escola saiba qual é o projeto de vocês esse ano”. Então, eles prepararam 

e colocaram lá pra que o turno da tarde e da noite apreciassem e fossem no dia do projeto. Virou 

uma competição entre eles: “Minha sala está mais bonita!” e chegou ao ponto de uma dia 

fazerem uma kombi do reggae, talhada na madeirite! Eles pintam, fazem tudo, mais dois pontos, 

aí já tem seis e os outros quatro pontos eles recebem no dia da apresentação, cada um individual. 

Então, na verdade, eu vou construindo a nota deles na unidade.  

Aline - E quanto aos livros didáticos, você usa? 

Anna - Eu uso apenas os textos! Infelizmente, eu nunca encontrei um livro que fosse compatível 

com a minha realidade, que fosse fácil, que a gramática já estivesse ali. É tudo em inglês 

[ênfase], é complicado! Pra mim o livro todo em inglês deixa o aluno muito dependente de 

mim, eu não consigo trabalhar, principalmente com uma hora por semana que o ensino médio 

agora é uma hora por semana. 

Aline - E o ensino fundamental continua com duas horas? 

Anna - Continua, são duas aulas por semana. No primeiro dia de aula, eles escolhem qual é o 

dia da semana que eles querem o livro. É um dia do livro que eu trabalho interpretação de texto 

e o outro dia é dever no quadro, dar visto. Então, são dois dias do fundamental e um dia do 

médio. 

Aline - Esse show de talentos, você faz também com o ensino fundamental? 

Anna - A escola toda da manhã, que é fundamental e médio. 

Aline -Você segue a sequência do livro ou você vai segundo a demanda que surgir? 

Anna - Eu tenho um cronograma, eu tenho um planejamento, mas se eu percebo que no 

momento é preciso que eu fale daquilo, por exemplo, no ano passado, a gente teve aquela 
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questão de adolescentes cometendo suicídio, da onda da baleia azul, eu adiantei um texto do 

livro que estava atrás, sobre as diferenças, sobre a Síndrome de Down, uma menina que tinha 

muitas dificuldades por ser diferente, acabava sendo excluída, mas a parte de gramática 

geralmente eu sigo um planejamento normal mesmo. 

Aline - E esse planejamento é geralmente da experiência que você já tem, ensinando inglês 

há muito tempo?  

Anna - Sim, e é físico, a gente tem um papel. Todo ano a gente se baseia no que o estado nos 

dá e a gente busca dali organizar, selecionar e colocar no nosso planejamento. 

Aline - E a escola tem um projeto político pedagógico, além daquilo que o Estado dá? 

Anna - Não sei informar, eu acho que não, acho que eu saberia. 

Aline - Por que será ou para que existe essa disciplina de inglês inserida no currículo 

escolar? 

Anna - Primeiramente, por ela ser considerada uma língua universal, aí, a gente vai entrar na 

questão histórica de dominação e da importância dos países que falam a língua inglesa, do poder 

que eles têm em relação aos demais, a influência é muito grande. Acredito que foi incluída no 

currículo para não deixar os brasileiros fora do que está acontecendo no mundo. 

Aline - E quanto aos objetivos, você acha que eles têm os mesmos objetivos na escola, que 

nós devemos ter os mesmos objetivos que os cursos de idiomas têm? 

Anna - NÃO! Totalmente diferente, eu trabalhei nas duas realidades. Quando a gente trabalha 

em curso de idioma a gente está preocupado em desenvolver no aluno as quatro habilidades, 

essas habilidades nós desenvolvemos muito bem, o objetivo é esse: o aluno tem que sair 

falando, escrevendo, ouvindo e lendo. Na escola pública, e não só na escola pública, eu trabalhei 

seis anos naquele colégio renomado que lhe falei, na ocasião, eu entrava na sala e dava aulas 

pra todos, eles me davam um som, o livro vinha acompanhado de um CD, eu tinha na sala 

alunos que faziam cursos de inglês fora e já estavam tirando certificado de Cambridge como 

FCE, e eu tinha também alunos, muitas vezes do interior que o pai tinha uma condição boa, 

filho de prefeito, mandavam pra capital estudar, mas eram meninos que o inglês que tinham era 

um ..., ou seja, uma turma totalmente [ênfase] desnivelada. Então fica difícil pra um professor 

desenvolver um projeto. 

Aline - Você acha que os alunos têm consciência do papel do inglês no mundo atual? 

Anna - Eu acho que os meus alunos veem o inglês como: “É uma matéria que eu preciso estudar 

e tem o Show de Talentos que eu gosto de fazer. 

Aline - Você busca alcançar a todos quando você está dando aula? 

Anna - Eu busco! Mas eu tenho muita cautela, principalmente quando se trata de um aluno 

novo que a gente não conhece. Eu fiquei nessa escola seis anos, então, eu acompanhei os alunos, 

a maioria eu sabia quem era a mãe, quem era o pai, comecei até entender os problemas deles. 

Mas quando tem um aluno muito desinteressado, muito rebelde, eu primeiro tento observar, 

vou na coordenação e procuro saber, sabe por quê? Eu preciso me preservar, eu não sei quem é 

a pessoa, mas quando eu vejo que é tranquilo, eu procuro estimular, faço uma pergunta pra ver 

se ele responde. Agora quando eu não sei quem é, eu realmente fecho os olhos, não vou mentir 

pra você não, eu tento me preservar. 
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Aline - Quando eu era professora eu ficava em dúvida se dava a aula em português ou 

inglês? E você como faz? 

Anna - Sempre em português! Mas não perco a oportunidade de mostrar a pronúncia pra eles, 

de fazer drills, agora só os boys agora só as girls. Então eu faço repetição, o que é diferente? 

Porque é mais mecânico do que você está falando, mas é o mais próximo da oralidade que eu 

consigo.  

Aline - Mas dá pra desenvolver alguns diálogos com eles? 

Anna - Sim: “Bom dia!”, eles falam! Eu tenho alunos no interior que são youtubers [ênfase], 

tem canais! Aí, esses são mais desenvolvidos: “Professora, está bonita hoje!”, falam inglês, né!? 

“Olha, o céu como está!”. Então, eu sinto que é pra impressionar também, e pra dizer assim: 

“Olha, eu sei!”  

Aline - Acho que você trabalha coisas importantes a autoestima e a afetividade. 

Anna - Na verdade é a maneira que eu uso pra chegar até eles. 

Aline - Você quer acrescentar alguma coisa que eu esqueci de perguntar?  

Anna - Não, eu só estou muito feliz de estar participando dessa experiência.  

Aline - Eu agradeço muito sua participação! 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa de Doutorado intitulada O inglês e 

seu ensino na escola pública: os sentidos atribuídos pelos professores, que tem como objetivo 

principal compreender, segundo a perspectiva dos professores, o que é o inglês ensinado no 

Ensino Fundamental II de escolas públicas e que sentidos os professores atribuem a esse ensino.  

 

O estudo será conduzido pela doutoranda Aline Cajé Bernardo, sob a orientação do Prof. Dr. 

Bernard Jean Jacques Charlot. Inicialmente será aplicado um questionário sobre o perfil do(a) 

professor(a), no qual também constará uma pergunta aberta. A partir da resposta a esse 

instrumento, serão feitas entrevistas e observações de aulas com alguns dos participantes. As 

entrevistas serão gravadas em áudio e posteriormente transcritas.   

 

O risco mínimo de desconforto será atenuado pelo anonimato dos depoimentos, pois seu nome 

será substituído por um número na análise dos dados, e pela garantia de que você só responderá 

as questões que não lhe causarem desconforto e constrangimento. Em havendo desconforto 

quanto a responder o questionário, participar das entrevistas ou observação de aulas, a 

pesquisadora agirá no sentido lidar com o receio, ansiedade, assegurando ao voluntário a lisura 

da pesquisa. 

 

O voluntário tem a garantia de que receberá respostas a qualquer pergunta e esclarecimento de 

qualquer dúvida quanto aos assuntos relacionados à pesquisa. Também os pesquisadores 

supracitados assumem o compromisso de proporcionar informações atualizadas obtidas durante 

a realização do estudo. 

 

O voluntário terá direito à privacidade. A identidade (nomes e sobrenomes) do participante não 

será divulgada, nem será vinculada ao nome do seu estabelecimento de ensino. Porém, o 
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voluntário assinará o termo de consentimento para que os resultados obtidos possam ser 

apresentados em congressos e publicações.  

 

O voluntário receberá uma via deste Termo assinada pelo pesquisador responsável. 

 

O voluntário tem a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, não lhe acarretando nenhum dano. 

 

Não há danos previsíveis decorrentes da pesquisa, mesmo assim fica prevista indenização, caso 

se faça necessário.  

 

Espera-se que esta pesquisa, elaborada de acordo com as diretrizes e normas regulamentadas 

de pesquisa envolvendo seres humanos, e que atende à Resolução nº 466, de 12 de dezembro 

de 2012, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério de Saúde - Brasília – DF, possa lançar 

inteligibilidade sobre o ensino de inglês na escola regular pública e acerca dos principais 

desafios encontrados pelos professores pesquisados, buscando contribuir para os estudos sobre 

um ensino de inglês mais significativo tanto para os alunos quanto para os docentes. 

 

 

ATENÇÃO: A participação em qualquer tipo de pesquisa é voluntária. Em casos de dúvida 

quanto aos seus direitos, escreva para o Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGED. 

Prédio da Didática II, Sala 103, piso superior, Cidade Universitária Prof. José Aloísio de 

Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Bairro Jardim Rosa Elze, CEP 49100-000, São 

Cristóvão/SE. Telefone: +55 (79) 3194-6759. Email:  ppged.ufs@gmail.com.  

 

CONTATO DA COORDENAÇÃO DA PESQUISA: Aline Cajé Bernardo (79) 99971-****; 

E-mail: alinecajeufs@gmail.com. Orientador: Prof. Dr. Bernard Charlot (79) 99133-****. E-

mail: bernard.charlot@terra.com.br. 

 

São Cristóvão, 12 de junho de 2017. 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

ASSINATURA DO VOLUNTÁRIO 

 

 

_____________________________________________________ 

ASSINATURA DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

mailto:alinecajeufs@gmail.com
mailto:bernard.charlot@terra.com.br
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