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Introdução
 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - de 1996 torna: “obrigatório o ensino de uma língua
estrangeira a partir da quinta série do ensino fundamental, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro
das possibilidades da instituição”. No ensino médio, segundo o art. 36, inciso III, desta Lei, devemos ter uma língua
estrangeira moderna incluída como disciplina obrigatória, bem como uma outra, como disciplina optativa.
De acordo com a nossa realidade de ensino, percebemos que a língua inglesa tem a preferência da maioria das
escolas, sejam elas municipais, estaduais ou particulares. É sabido que algumas delas escolhem a língua francesa ou a
espanhola a partir da quinta série, mas o inglês continua a ocupar o primeiro lugar na preferência pelo ensino de uma
língua estrangeira moderna.
Atualmente, no contexto em que eu trabalho, Arapiraca, região agrestina de Alagoas com cerca de 200.000 habitantes,
há 16 (dezesseis) escolas públicas estaduais e 60 (sessenta) municipais, sendo 31(trinta e uma) na zona rural e 29
(vinte e nove) na urbana; e, somente 20 (vinte) escolas públicas municipais oferecem o ensino de língua inglesa, pois
são as escolas que ofertam o ensino fundamental e médio.
Trabalhando nestas escolas há cerca de 51 professores de língua inglesa, e quase 50% desses profissionais encontram
obstáculos em versar sobre a abordagem de ensino de língua inglesa que utilizam em suas salas de aula, do Ensino
Fundamental. Alguns dizem utilizarem-se do método tradução e gramática, da leitura; outros dizem utilizar música,
cartazes, e, ainda, outros não sabem dar uma resposta concreta sobre o tema (LIMA, 2009, p.201).
Alguns desses professores de inglês demonstram despreparo no domínio do idioma e confessam não utilizar a língua
inglesa em boa parte da aula, justificando que os conteúdos precisam ser ensinados em pouco tempo de aula – como já
é sabido e corriqueiro, nos currículos escolares, a respeito do ensino de uma língua estrangeira (LE) – apenas duas
aulas semanais, de 50 minutos cada. Eis porque esses professores dizem encontrar respaldo para a não utilização da
língua inglesa na maior parte da aula (RELATÓRIO, MEC/Sesu/Uneal, LIMA, 2009).
Esses professores de língua inglesa demonstram suas dúvidas e a falta de domínio da língua, uma vez que a maioria
dos cursos de graduação oferecem poucas condições aos futuros professores desta língua. Fato que é reconhecido
pelos próprios Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, no ensino público:
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 ao giz e livro didático etc) podem inviabilizar o ensino das quatro habilidades comunicativas.
Assim, o foco na leitura pode ser justificado em termos da função social das LES no país e também em termos dos
objetivos realizáveis tendo em vista condições existentes (BRASIL-PCN, 1998, p.21).
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O que é reconhecido também por outros pesquisadores, quando nos falam sobre os professores de inglês do Brasil, “é
preciso que o professor saiba a língua, pois ninguém ajuda outra pessoa a aprender aquilo que ele mesmo não sabe”
(PAIVA, 2009, p.32); e, ainda, “(...) muitos deles, apesar de terem concluído curso superior de Letras, possuem fraco
domínio da língua inglesa” (WALKER, 2003, p.38).
Assim, nem os professores, nem os alunos, acreditam que seja possível aprender uma língua estrangeira na escola
pública, reclamando tanto das aulas como da falta de preparo dos professores que lecionam inglês.
Quanto à utilização de uma metodologia de ensino de inglês, a maioria dos professores parecem se utilizar de um
método tradicional de ensino de línguas, que segundo Silveira (1999), se utiliza de tradução e do estudo da gramática
como principais atividades, no lugar de se enfatizar as habilidades para comunicação em uma língua estrangeira, e que
de acordo com Leffa (1988), “tem sido a metodologia com mais tempo de uso na história do ensino de línguas, e a que
mais críticas tem recebido (...) e que continua sendo empregada até hoje, ainda que de modo bastante esporádico, com
diversas adaptações e finalidades mais específicas”.
 
Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira – PCN de LE
Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira (PCNLE) sugerem uma abordagem sócio-interacional, o
que permite ao aluno conscientizar-se de que está num mundo social, inserido num contexto histórico e cultural. Nessa
perspectiva, convém assinalar que,
Não nos comunicamos apenas pelas palavras; os gestos dizem muito sobre a forma de pensar das pessoas, assim
como as tradições e a cultura de um povo esclarecem muitos aspectos da sua forma de ver o mundo e de aproximar-se
dele. Assim, as similitudes e diferenças entre as várias culturas, a constatação de que os fatos sempre ocorrem dentro
de um contexto determinado, a aproximação das situações de aprendizagem à realidade pessoal e cotidiana dos
estudantes, entre outros fatores, permitem estabelecer, de maneira clara, vários tipos de relações entre as Línguas
Estrangeiras e as demais disciplinas que integram a área (MEC, 1999, p.148).
            Esse pensamento está relacionado com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – DCNEM,
através de seu parecer CNE/CB nº 15/98, na sua orientação para a organização curricular do ensino médio, nos mostra
que deve haver “reconhecimento das linguagens como formas de constituição dos conhecimentos e das identidades,
portanto como elemento-chave para constituir os significados, conceitos, relações, condutas e valores” (p.36).
            Assim, ao se pensar numa aprendizagem significativa de uma língua, não se deve mais ver a língua como
apenas um sistema de regras que podem ser descritas, mas sim com uma visão discursiva, na qual se dá o fenômeno
social da interação verbal, que é o espaço próprio da realidade da língua, conforme nos ensina o filósofo e estudioso da
linguagem Bakhtin (2004, p. 113), quando nos diz que cada palavra emitida “é determinada tanto pelo fato de que
procede de alguém como pelo fato de que se dirige para alguém”.
 
Bakhtin, filósofo russo da linguagem
 
            Bakhtin, não foi considerado pelos estudiosos da língua como um lingüista. Isto se deu pelo fato de que seus
estudos eram realizados, principalmente, para a área da literatura. No entanto, suas pesquisas e estudos concentram-se
na linguagem humana, o sujeito, as relações entre sujeito e sociedade etc., conforme nos informa a estudiosa do
filósofo, Brait:
O conceito de linguagem que emana dos trabalhos desse pensador russo está comprometido não com uma tendência
lingüística ou uma teoria literária, mas com uma visão de mundo que, justamente na busca das formas de construção e
instauração do sentido, resvala pela abordagem lingüístico-discursiva, pela teoria da literatura, pela filosofia, pela
teologia, por uma semiótica da cultura, por um conjunto de dimensões entretecidas e ainda não inteiramente decifradas.
(2005, p. 88).
 
            As idéias de Bakhtin nos fazem pensar que seu interesse pelo estudo da língua se deu de forma distinta de
outros estudiosos e pesquisadores, a exemplo de Saussure.
            Para Saussure (1995), fundador da lingüística europeia, o signo lingüístico é definido como arbitrário, como a
combinação de um significante (imagem acústica) e de um significado (conceito); e, ainda, esse lingüista distinguiu o
estudo sincrônico (funcionamento da língua em dado momento) do diacrônico (evolução histórica da língua),
estabelecendo a distinção entre língua e discurso (fala).
            Para Bakhtin, o signo é um elemento de natureza ideológica. “Sem signos não existe ideologia” (2004, p.31).
Para esse estudioso, o signo está na interação social, no contexto, e, assim, ganha significado, podendo ser assimilado
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pelo ideológico ou que pode personificar o próprio ideológico.
            A língua poderia ser para Bakhtin, como para Saussure, um fato social cuja existência se funda nas
necessidades da comunicação. No entanto, ao compararmos seus estudos com os de Saussure, ou de outros
estruturalistas, observamos que estes dedicam-se ao estudo da língua como um objeto abstrato ideal, um sistema
sincrônico e homogêneo; enquanto Bakhtin, dá importância à fala, à enunciação, valorizando sua natureza social (não
individual). Para ele, a fala sempre está ligada às condições sociais de interação, que estão sempre ligadas às
estruturas sociais,
Qualquer que seja o aspecto da expressão-enunciação considerado, ele será determinado pelas condições reais da
enunciação em questão, isto é, antes de tudo pela situação social mais imediata. (BAKHTIN, 2004, p. 112).
 
            Bakhtin opta, também, pelo ato individual da fala – a enunciação – unidade da língua, que pode ser constituída
por uma palavra, uma frase ou sequência de frases, não existindo fora de um contexto social e histórico, sendo, assim,
ideológica, pois para esse estudioso, a língua “no seu uso prático é inseparável de seu conteúdo ideológico ou relativo à
vida.” (2004, p. 96).
            Esse filósofo nos ensina, ainda, que a língua “para a consciência dos indivíduos que a falam, de maneira alguma
se apresenta como um sistema de formas normativas” (BAKHTIN, 2004, p.96). A língua concretiza nossos enunciados,
quer sejam estes orais ou escritos, provenientes de quaisquer particularidades da atividade humana.
            Para Bakhtin (2004, p.123), a verdadeira substância da língua “não é constituída por um sistema abstrato de
formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo
fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações”. Em outras palavras, a
interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua.
            Para esse estudioso, a língua é dialógica, ela existe onde há a possibilidade de interação social, e se “constitui
um processo de evolução ininterrupto, que se realiza através da interação verbal social dos locutores” (op. cit., 2004,
p.127).
            Assim, a língua vive e evolui historicamente, não no sistema abstrato das formas da língua nem no psiquismo
individual dos falantes, mas na comunicação verbal concreta. Bakhtin (2004, p. 124), conclui que a ordem metodológica
para o estudo da língua deve ocorrer da seguinte maneira:
1. “As formas e os tipos de interação verbal em ligação com as condições concretas em que se realiza”.
2. “As formas das distintas enunciações, dos atos de fala isolados, em ligação estreita com a interação de que
constituem os elementos, isto é, as categorias de atos de fala na vida e na criação ideológica que se prestam a uma
determinação pela interação verbal”.
3. “A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação linguística habitual”.
            Assim, é nessa ordem que a língua se desenvolve e evolui. Em primeiro lugar, há a evolução das relações
sociais, e, em seguida, a comunicação e a interação verbais evoluem na esfera das relações sociais. Quanto às formas
dos atos de fala, estes evoluem em conseqüência da interação verbal, e, o processo de evolução reflete-se na mudança
das formas da língua (op. cit., 2004, 124).
 
Implicações dos estudos sócio-discursivos no ensino e aprendizagem de língua inglesa em Alagoas
 
O papel do professor no processo de ensino e aprendizagem da LE é, sem dúvida, o de garantir que haja as condições
necessárias para que se atinja o objetivo desejado no contexto: escola – aprendiz – professor – situação de
aprendizagem de línguas, que é o de tentar preencher as expectativas dos estudantes de aprender a usar a LE,
entendendo-a e comunicando-se nela, em prováveis situações reais de interação social, tanto dentro dela quanto fora
da sala de aula (LIMA, 2007, p.29).
Há professores de inglês como língua estrangeira, em escolas de ensino fundamental, que têm dificuldades em utilizar
uma abordagem de ensino mais comunicativa[i] em sala de aula, especialmente com grupos de pré-adolescentes
inseridos num ambiente de ensino tradicional de línguas, em que as classes são superlotadas, as cadeiras e carteiras
expostas em forma de fileiras, prejudicando a interação entre alunos e professor.
Esses pré-adolescentes são levados, na maioria das vezes, a compor frases gramaticalmente corretas e decorar listas
de palavras sem, no entanto, aprender a empregar essas formas de língua e esse vocabulário num contexto específico,
de forma que se dê a interação e a comunicação.
A abordagem sócio-interacionista, opondo-se à tradicional, concebe a aprendizagem como um fenômeno que se realiza
na interação com o outro. A aprendizagem acontece por meio da internalização, a partir de um processo anterior, de
troca, que possui uma dimensão coletiva.
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Vigotsky (1998), defensor da abordagem sócio-interacionista, que concebe a aprendizagem como um fenômeno que se
realiza com a interação com o outro, ensina-nos que ela acontece por meio da internalização, a partir de um processo
anterior, de troca, que possui uma dimensão coletiva, e que deflagra vários processos internos de desenvolvimento
mental, que tomam corpo somente quando o sujeito interage com objetos e sujeitos em cooperação. Uma vez
internalizados, esses processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento.
Para Vigotsky, existem dois níveis de conhecimento: o real e o potencial. No primeiro o indivíduo é capaz de realizar
tarefas com independência, e caracteriza-se pelo desenvolvimento já consolidado. No segundo, o indivíduo só é capaz
de realizar tarefas com a ajuda do outro, o que denota desenvolvimento, porque não é em qualquer etapa da vida que
um indivíduo pode resolver problemas com a ajuda de outras pessoas.
Partindo desses dois níveis, ele define a zona de desenvolvimento proximal como a distância entre o conhecimento real
e o potencial; nela estão as funções psicológicas ainda não consolidadas.
Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de
problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de
um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes (Vigotsky, 1998, p.112).
 
O processo de desenvolvimento cognitivo estaria centrado na possibilidade de o sujeito ser, constantemente, colocado
em situações problema que provoquem a construção de conhecimentos e conceitos, a partir da zona de
desenvolvimento proximal. Ou seja, o sujeito necessita usar os conhecimentos já consolidados, desestabilizados por
novas informações, que serão processadas, colocadas em relação com outros conhecimentos, de outros sujeitos, num
processo de interação, para só então, serem consolidadas como um conhecimento novo.
            Torna-se então indiscutível a importância do papel da interação em sala de aula de LE, com a colaboração do
professor, ao oferecer oportunidades reais de interação na língua inglesa, as quais sejam significativas para seus alunos
e promovam também a aprendizagem.
            Para Brown (2001, p.159-60), a promoção da interação na sala de aula de LE pode trazer benefícios ao
ambiente de aprendizagem, a exemplo do dinamismo e da motivação intrínseca: “ao se envolver no processo de
interação, o aluno desenvolve um sistema de auto-recompensa, motivado por sua própria competência para utilizar a
língua”.
Apesar de o autor informar que interação é uma palavra “muito importante para o professor de línguas” (op. cit., p.164),
salientamos que deve haver a reciprocidade tanto em relação ao professor com seus alunos, como em relação aos
alunos com seu professor, sem que aconteça somente por parte do professor. E sugere Brown (op. cit., p. 177) o
trabalho em grupo, numa multiplicidade de técnicas em que dois ou mais aprendizes executem tarefas que envolvam
colaboração e iniciativa.
Língua é uma atividade social que não pode ser estudada, e nem pesquisada, apartada de seu contexto social e
histórico (TAVARES, 2001) e, de acordo com o filósofo russo da linguagem Bakhtin (2004), há a importância da fala, da
enunciação, o valor da natureza social da fala, que está sempre ligada às condições sociais de interação.
Neste trabalho, vemos língua de maneira bakhtiniana ao considerá-la uma atividade social, que só existe onde houver
possibilidade de interação social, um trabalho empreendido entre os falantes conjuntamente (BAKHTIN, 2004), que não
pode ser estudada e nem pesquisada, apartada de seu contexto social e histórico (TAVARES, 2001).
De acordo com o filósofo russo, há a importância da fala, da enunciação, o valor da natureza social da fala, que está
sempre ligada às condições sociais de interação. A língua, portanto, deixa de ser vista apenas como instrumento de
comunicação e passa a ser estabelecida como atividade entre indivíduos de uma sociedade, como ato social cuja
própria realidade é, permanentemente, constituída e/ou modificada por seus atores sociais e pelo contexto.
Metodologia
           
A Pesquisa
A pesquisa surgiu a partir da discussão da literatura sobre a Linguística Aplicada e o ensino crítico de língua inglesa; e
sobre os estudos sobre formação de professores e formação de professores de LI; mais especificamente a partir da
experiência desta pesquisadora com cursos de formação continuada e sua preocupação em contribuir com os
professores de inglês do ensino público de Arapiraca, via universidade estadual, através de oportunidades de estudos,
leitura e reflexões sobre os construtos teóricos que ora se apresentam na atualidade.
O problema deste trabalho era analisar as aulas de três professoras de inglês do ensino público de Arapiraca, durante o
ano letivo de 2012, envolvidas em um curso de formação continuada, sendo duas professoras da zona urbana e uma da
zona rural da cidade.
Para a investigação, o curso de formação foi criado com propósitos que fossem coerentes com a literatura de ensino de
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LE e formação de professores, mais especificamente de língua inglesa como, os estudos dos documentos oficiais do
governo federal, PCN (1998;1999;2000); OCEM (2006); e as teorias discutidas na atualidade sobre ensino e
aprendizagem de línguas, referentes ao desenvolvimento do professor reflexivo e crítico, conforme exposto na
introdução deste trabalho; e que apresentou os seguintes objetivos: 1) Entender sobre o processo de ensino e
aprendizagem de línguas estrangeiras, refletindo sobre esse processo e os contextos de atuação do professor de língua
inglesa da escola pública de Arapiraca; 2) Refletir sobre a própria prática com a perspectiva de mudança e de
(re)construção dessa prática através da utilização da pesquisa-ação; e, 3) A partir da prática dos professores de língua
inglesa, levá-los a reflexão do uso social da linguagem a fim de (re)construção dessa prática.
A análise preliminar dos dados mostrou que esta proposta do curso de FC trouxe contribuições significativas para a
tentativa de mudanças nos discursos das professoras observadas, com reflexões sobre suas práticas docentes a partir
das discussões e leituras teóricas oferecidas durante e após o curso, o que pode contribuir para uma prática de ensino
de LE que melhor se adeque às necessidades dos interactantes da sala de aula de língua inglesa.
 
O Contexto     
A pesquisa foi realizada em escolas de ensino fundamental, pertencentes à rede pública municipal de Arapiraca-AL,
sendo duas em bairros da zona urbana, Escola Municipal Monsenhor José Soares e Escola Djalma Matheus Santana; e
uma na zona rural, na Vila São José, Escola Coronel Laury Capistrano. As três escolas são responsáveis pelo
funcionamento do ensino fundamental (períodos da manhã e da tarde), bem como, do ensino da Educação de Jovens e
Adultos – EJA, no período da noite. Essas escolas foram escolhidas em virtude do voluntariado das três professoras –
Dulce, Florinda e Lindaura[ii], para a participação na pesquisa, bem como da compatibilidade de seus horários com os
meus.
 
Discussão
As professoras e a reflexão do uso social da linguagem
 
No que se refere à contextualização do conteúdo do módulo três da formação continuada – o qual visou levar as
professoras a (re)construir suas práticas, através da reflexão sobre as dificuldades no processo de ensino e
aprendizagem de língua inglesa no contexto da sala de aula da escola pública de Arapiraca, e sobre quais as
concepções de linguagem são utilizadas nesse contexto – os dados mostram que as três professoras se preocuparam
em usar a língua inglesa com seus alunos, sem, contudo, atentarem para o fato de que, na maioria de suas aulas,
apenas elas utilizaram o inglês, muitas vezes não dando oportunidades a seus alunos de interagirem na língua alvo,
preocupadas que estavam em cumprir o conteúdo programático do LD e em atender as formalidades do currículo
escolar, com suas exigências de provas escritas, recuperação e reavaliações.
            Os dados demonstraram que a professora Dulce foi a que mais se preocupou em revelar, tanto em seu diário,
quanto nos encontros informais comigo, a sua necessidade de aperfeiçoar seu inglês, acreditando que isso a ajudaria a
dar uma aula melhor e mais dinâmica. Houve também sua preocupação com um uso maior da oralidade na sua sala de
aula, o que pensou não ter havido por sua falta de tempo para a elaboração de aulas mais diversificadas.
            Pode-se observar essa preocupação no fragmento abaixo, de seu diário, em que utiliza como estratégia flash
cards feitos pelos alunos incentivando-os ao uso da oralidade. A interação foi satisfatória e motivou a professora que
julgou sua aula não tradicional.
            Apesar do contratempo de estar em duas turmas, sob minha perspectiva, ela conseguiu gerenciar de modo
eficaz a aula e atingir seu objetivo que era o uso da oralidade em LI. Nesta aula, a docente corroborou a ideia de nossa
FC de que o ensino de LE não se limita apenas à estrutura, não pode reduzir-se ao quadro-negro, à cópia e ao livro
didático:
Dia 03 de outubro, quarta-feira
Faltou um professor e a direção pediu aos demais professores para adiantar suas aulas e ficar em duas salas ao
mesmo tempo para que os alunos não ficassem sem aula. Assim, estava eu com a turma do 7º B e 9º B (...) Na turma
do 9º B comecei a aula dez minutos depois com estes contratempos, no dia seguinte seria o simulado, então fizemos
uma revisão e senti que houve uma participação maior. Faltavam uns quinze minutos para o término da aula e eles
pediram para fazer uma brincadeira (game) Tudo bem tínhamos pouco tempo pedi que desenhassem algumas frutas e
outros alimentos que gostavam então, formaram vários “flash cards” eu perguntava para um aluno “Do you like...?” ele
tinha que responder “No, I don’t”, se respondesse “Yes, I do” qualquer um podia pegar o cartão e assim acumular
pontos. Ficaram bem atentos e S. ganhou com 5 cartões e levou uma caixa de bombons. Hoje eles gostaram bastante
riram muito e prestaram bem atenção nos comandos e não foi uma aula tradicional, formal, mas bem prazerosa. (diário
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da professora Dulce de 03.10.2012)
 
A professora Florinda apresentou na maioria de suas reflexões no caderno de notas, suas anotações em inglês. Suas
reflexões mostraram uma preocupação maior em tornar o uso da LI significativo para seus alunos do 9º ano, inclusive
chamando para essas reflexões as teorias de linguistas como Leffa (2011); Paiva (2011); Nunan (1991); e, Silveira
(2001), o que demonstrou sua maturidade com a teoria pertinente ao ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras.
Mas a professora pareceu não acreditar que esse uso da LI com significado tivesse sucesso naquele contexto, e não
relaciona suas leituras a sua prática em sala de aula, como se depreende de seu diário:
Conversação…Interação social linguistico-discursiva…é necessariamente situada num contexto(cenário) e gira sempre
em torno de um tópico (SILVEIRA, 2001:47). To most people, mastering the art of speaking is the single most important
aspect of learning a language, and success is measured in terms of the ability to carry out a conversation in the language
(NUNAN, 1991:39). It’s necessary keep on mind what Silveira has said because we tend to forget it. Real situations need
to be the first thing in all English classes but I confess until in English course I’m not sure if it’s happen and all the time I
think if I got or not turn real the use of the language.
(Para muitos dominar a arte de falar é o aspecto mais importante de aprender uma língua, e o sucesso é medido em
termos da habilidade da conversação na língua (NUNAN, 1991:39). É necessário lembrar o que Silveira disse porque
nós tendemos a esquecer. Situações reais precisam ser a primeira coisa em todas as aulas de inglês mas confesso que
até no curso de inglês eu não tenho certeza se isso acontece e todo o tempo eu penso se eu consigo ou não tornar real
o uso da língua.) (diário da professora Florzinha de 2012)
 
A professora Lindaura, em momento algum, mostrou-se insegura em relação à sua própria fluência na língua inglesa,
inclusive em todas as aulas assistidas sempre fazia a chamada e dava todos os comandos em inglês, quando a turma
não entendia o que estava querendo dizer, ela fazia a tradução do comando.
            Os dados mostram que a professora – a princípio preocupada apenas em utilizar várias dinâmicas em suas
aulas, como trabalhos em pares, em grupos, e com o uso de jogos para o ensino da gramática e vocabulário – não
percebe seus alunos tentando interagir em inglês, o que fez com que houvesse a minha intervenção, após uma de suas
aulas:
(...) Durante a aula falei algumas coisas em inglês, mas a pesquisadora alertou que preciso falar mais vezes e que
também não necessito traduzir o que falo, pois eles entendem o que digo. Realmente, após uma reflexão, constatei que
tenho mesmo essa mania de traduzir o que digo (não tudo é lógico) e que falo algo em Inglês e posteriormente falo a
mesma coisa em Português (podendo é claro, repetir o que eu disse em Inglês) Já estou fazendo as minhas reflexões e
procurando estratégias de não traduzir o que falo e também incluir mais a língua inglesa na sala de aula. Obrigada
teacher pela observação. (diário da professora Lindaura de 04.06.2012)
 
Observei que, após nossas conversas, ela de fato refletiu sobre o problema e procurou não ficar atenta apenas ao
conteúdo e aos comandos que dava, mas também ao aluno, à interação e isso tornou a aula mais atrativa. Isso ratifica o
defendido nesta pesquisa: FC são fundamentais para a análise da prática docente, tornando – através da autoanálise –
o processo de ensino e aprendizagem mais eficiente e atraente.
 
Considerações Finais
 
A tentativa de abandonar certos “limites”, impostos pelas instituições de ensino, podem ajudar os professores de língua
inglesa a deixarem de ser aqueles simples “usuários/consumidores”, de que fala a linguista aplicada Zozzoli (2006), e
tentarem desenvolver em seus aprendizes as habilidades de leitura e de oralidade com autonomia.
            O papel do professor, nesse processo, é o de garantir que haja as condições necessárias para que se atinja o
objetivo desejado no contexto: escola – aprendiz – professor – situação de aprendizagem de línguas, que é o de tentar
preencher as expectativas dos estudantes de aprender a usar a língua estrangeira, entendendo-a e comunicando-se
nela, em prováveis situações reais de interação social, tanto dentro quanto fora da sala de aula. Pois, como bem nos
ensina Bakhtin (2004), se cada um pode significar o que diz, indiretamente, utilizando-se de palavras a partir da
comunidade e que são, depois, devolvidas a essa comunidade, conforme ela os observa, então, as vozes, tanto dos
professores de língua inglesa quanto dos seus alunos, poderão significar, não só na sala de aula de línguas, como
também, com outros, além das paredes dessas salas de aula, através do diálogo.
Um discurso de sala de aula deve incentivar uma aprendizagem colaborativa, em que encoraje os alunos a usar ou
construir formas de comunicação baseadas em seus conhecimentos prévios, com a definição de objetivos de ensino,
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com o encorajamento de uma aprendizagem independente e pensamento criativo e crítico, a fim de resolver seus
problemas.
Levando-se em conta toda a problemática que circula o ensino de línguas estrangeiras no Brasil – o pouco tempo
dispensado à aula de língua estrangeira no currículo escolar; salas de aula lotadas; a pouca importância muitas vezes
dada a essa matéria, tanto pelo sistema educacional, como pelas instituições de ensino e seus alunos; bem como a falta
de material didático direcionado a essa área; nada impede que o professor de inglês observe o contexto em que se
encontram seus alunos, faça uma pesquisa acadêmica do método ou abordagem que melhor possa ajudá-lo na sua
prática pedagógica de ensino de línguas, bem como, a partir de pesquisas e leituras orientadas, através de formações
continuadas, façam, ainda, uma escolha por uma concepção de língua que os ajudem a melhor lidar com o processo de
ensino e aprendizagem de língua inglesa nas escolas públicas e particulares do nosso país.

 

Referências
 
BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. 11ª ed. São Paulo: Editora  Hucitec, 2004.
 
BRAIT, B. Bakhtin e a natureza constitutivamente dialógica da linguagem. In.: BRAIT, B.  (Org.) Bakhtin: dialogismo e
construção do sentido. 2ª ed. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2005.
 
BRASIL. Ministério da Educação/Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e
quarto ciclos do ensino fundamental – Língua Estrangeira. Brasília, MEC, 1998.
BRASIL. Ministério da Educação/Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais –
Línguas Estrangeiras Modernas. Brasília, MEC, 1999.
 
BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – DCNEM – Parecer
CNE/CB nº 15/98, aprovado em 01/06/98.
 
BRASIL. Ministério da Educação. Leis de diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: MEC, 1996.
 
BROWN, H.D. Teaching by principles: an interactive approach to language pedagogy. 2nd.ed. USA: Longman, 2001.
 
LEFFA, V. LEFFA, V.J. Metodologia do ensino de línguas. In: Tópicos de lingüística aplicada: o ensino de línguas
estrangeiras. (Org.) BOHN,H.I. e VANDRESEN, P. Florianópolis: Editora da UFSC, 1988, p. 211-235.
 
LIMA, R.N. Formação continuada para professores de inglês do ensino público. Relatório de extensão. Arapiraca
(AL), Uneal/MEC/SESu, 2009.
 
LIMA, R.N. A utilização de uma abordagem comunicativa no ensino de inglês em turmas de adolescentes do
ensino médio. Dissertação (Mestrado em Letras e Linguística) Faculdade de Letras, Universidade Federal de Alagoas,
2007.
 
MENEZES DE SOUZA, L. M. T., & MONTE MÓR, W. Orientações Curriculares do Ensino Médio: Línguas
Estrangeiras, Linguagens, Códigos e Tecnologias. Brasilia: MEC-SEB, 2006.
 
PAIVA, V.L.M.O. O ensino de língua estrangeira e a questão da autonomia. In: LIMA, D.C. (Org.) Ensino e
aprendizagem de língua inglesa: conversas com especialistas. São Paulo: Parábola, 2009.
 
SAUSSURE, F. Curso de lingüística geral. São Paulo: Cultrix, 1995.
 
SILVEIRA, M.I.M. O ensino da conversação em línguas estrangeiras. Revista Leitura. Maceió: Ufal, 2004.
 
SILVEIRA, M. I. M. Línguas estrangeiras: uma visão histórica das abordagens, métodos e técnicas de ensino.
Maceió-São Paulo: Catavento, 1999.

21/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/o_ensino_e_aprendizagem_da_lingua_inglesa_numa_perspectiva_sociod.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.7-8,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



 
TAVARES, R. R. A negociação da imagem em sala de aula de língua estrangeira. Tese de Doutorado. Programa de
Pós-Graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal de Pernambuco, 2001.
 
VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. São Paulo:
Martins Fontes, 1998.
 
WALKER, S. Uma visão geral do ensino de inglês no Brasil. In: STEVENS, C.M.T. & CUNHA, M.J.C. (Orgs.) Caminhos
e colheita: ensino e pesquisa na área de inglês no Brasil. Brasília: Ed. UnB, 2003.
 
ZOZZOLI, R.M.D. Produção e autonomia relativa na aprendizagem de línguas. In: LEFFA, V.J. Pesquisa em
Lingüística Aplicada: Temas e métodos. Pelotas: Educat, 2006. p. 104-143.
 

[1] Tipo de abordagem em que deve haver a interação dos alunos através de trabalhos em pares ou grupos, e na qual, o
papel do professor é o de ser facilitador, não mais a figura daquele que possui todo o conhecimento, e, leva em
consideração que a informação a qual os aprendizes estão expostos deve ser significativa para eles, de forma que haja
o aprendizado.
[1] Nomes fictícios dados às três professoras participantes na pesquisa.
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