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Resumo:

Tendo em vista que a escola é o espaço do saber, onde o conhecimento é compartilhado, o presente
artigo, por meio do método grupo focal, coletou informações dos alunos de uma escola pública
estadual, localizada no estado de Sergipe, buscando entender suas experiências em relação a língua
inglesa. O objetivo do trabalho foi tentar refletir sobre as dificuldades enfrentadas pelos alunos e quais
sugestões eles teriam para vencer os desafios da disciplina. Como resultados obtidos, observamos
pelos apontamentos dos alunos que as aulas careciam de um modelo mais didático, a utilização de
recursos digitais e aulas mais dinâmicas. O trabalho trouxe as contribuições dos PCNs – Lingua
estrangeira (1998), Paulo Freire (1996) e outros autores.

Palavras – chave: Educação. Recursos digitais. Inovação. Interação.

Abstract:

Considering that the school is the space of knowledge, where knowledge is shared, this article,
through the focal group method, collected information from the students of a state public school,
located in the state of Sergipe, seeking to understand their experiences in relation to the English
language. The objective of the work was to try to reflect on the difficulties faced by the students and
what suggestions they would have to overcome the challenges of the discipline. As results obtained,
we observed from the students&39; notes that the classes lacked a more didactic model, the use of
digital resources and more dynamic classes. The work brought the contribuitions of the PCNs – Língua
estrangeira (1998) Paulo Freire (1996) and others authors.

Key - words: Education. Digital resources. Innovation. Interaction.

Résumé: Considérant que l’école est l’espace de la connaissance, où les connaissances sont
partagées, cet article, à travers la méthode des groupes focaux, a collecté des informations auprès
des étudiants d’une école publique publique située dans l’État de Sergipe, cherchant à comprendre
leurs expériences. relation avec la langue anglaise. L&39;objectif du travail était d&39;essayer de
réfléchir aux difficultés rencontrées par les étudiants et quelles suggestions ils auraient à surmonter
les défis de la discipline. Au fur et à mesure des résultats obtenus, nous avons observé à partir des
notes des étudiants que les classes manquaient d&39;un modèle plus didactique, de l&39;utilisation
de ressources numériques et de classes plus dynamiques. Les travaux ont apporté les contributions
des PCN - Lingua extranira (1998), Paulo Freire (1996) et d&39;autres auteurs.

Mots clés: Education. Ressources numériques Innovation Interaction.

INTRODUÇÃO

A escola é o ambiente que favorece o aprendizado, o conhecimento e a troca de experiências de uma
vida. Talvez seja o primeiro local onde as primeiras amizades se firmem. Sendo a escola o espaço
que prepara os alunos para os desafios da vida frente ás adversidades, a finalidade deste trabalho é
adentrar nesse espaço e coletar desses alunos suas experiências em relação a língua inglesa.

A educação é o alicerce que nos leva a visualizar um futuro melhor, um mercado de trabalho
promissor, assim, somos levados à escola para transformar e sermos transformados. Pensando a
educação como uma prática vivida, e nisso me refiro ao ambiente escolar, local que permite ao aluno
expandir seus horizontes. A escola aqui é vista como palco desse acontecimento, onde os desafios
em torno da língua inglesa serão abordados mediante a ótica desse grupo de alunos da 3ª série do
ensino médio.

O presente trabalho teve como base de análise através do método Grupo Focal, a entrevista de
alunos da rede pública estadual de uma determinada escola, situada na cidade de Aracaju. O tema
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proposto foi “Dificuldades no aprendizado da Língua inglesa”. A coleta de dados se deu através de
discussões em torno da temática proposta a fim de nos familiarizar com o público pesquisado,
gerando assim relacionamentos interpessoais, abrindo um caminho para que pudéssemos entender
de qual forma o inglês era visto por eles.

Segundo Paulo Freire, renomado educador brasileiro, a escola é um ambiente favorável a
aprendizagem significativa, onde a relação professor-aluno acontece sempre com diálogo, valorizando
o respeito mútuo. O espaço escolar deve sempre contribuir para a curiosidade, criatividade, o
raciocínio lógico e o estímulo a descoberta. Pensar o espaço escolar vai além do adentrar a sala de
aula, aprender a ler, escrever. É preciso que os alunos estejam envolvidos em práticas educativas,
refletindo sobre tudo a sua volta, uma vez que cada disciplina escolar envolve a interdisciplinaridade,
ou seja, nenhuma disciplina escolar se fecha nela mesma, pelo contrário, se abre para outras
contextualidades.

É pensando dessa forma, que nos instiga saber como os alunos dessa escola pública se deparam
com a língua inglesa, uma vez que é uma língua que não nos pertence, porém exigida no currículo
escolar como disciplina obrigatória. Para tanto, os PCNs (1998, p.19) vai dizer:

Primordialmente, objetiva-se restaurar o papel da Língua Estrangeira na
formação educacional. A aprendizagem de uma língua estrangeira, juntamente
com a língua materna, é um direito de todo cidadão, conforme expresso na Lei
de Diretrizes e Bases e na Declaração Universal dos Direitos Lingüísticos,
publicada pelo Centro Internacional Escarrépara Minorias Étnicas e Nações
(Ciemen) e pelo PEN-Club Internacional. Sendo assim, a escola não pode
mais se omitir em relação a essa aprendizagem.

Assim, a língua estrangeira já é imposta, sendo algo que o aluno tem que enfrentar. Nesse ínterim,
nos pontuaremos aqui sobre a questão da língua inglesa. Iremos analisar o porquê dessa língua estar
tão difundida no meio educacional e a isso temos uma resposta. O mercado de trabalho.

Há uma discursividade de que saber inglês abre portas; que quem domina o idioma é um cidadão do
mundo, ou seja, um cidadão universal, comunicativo e compreendido por onde for. Mais que uma
questão de mercado de trabalho, o inglês abrange fronteiras, oportunidades, nos interliga, nos
conecta com o mundo. Nesse sentido o saber ler e escrever vai além da comunicação da língua
materna. Se dominarmos outra língua, no nosso caso, o inglês, podemos pensar em novas
possibilidades de interação e consequentemente adentraremos em ambientes onde o inglês se faz
necessário; seja no mercado de trabalho ou viajando para outros países. Há uma nova possibilidade.

Existe um investimento muito grande na criação de cursinhos de língua estrangeira, preparando o
cidadão para ser “cidadão do mundo”. Mas qual a diferença entre o cursinho de inglês e o inglês
ministrado em sala de aula de uma escola A meu ver, enquanto o primeiro enfatiza o speaking e o
listening, o segundo vai focar as normas gramaticais, apontando para a leitura e a escrita.

Segundo os PCNs (1998, p.19), o inglês é viabilizado porque permite a troca de valores culturais,
fazendo o aluno aprender mais sobre si e o mundo.

O distanciamento proporcionado pelo envolvimento do aluno no uso de uma
língua diferente o ajuda a aumentar sua autopercepção como ser humano e
cidadão. Ao entender o outro e sua alteridade, pela aprendizagem de uma
língua estrangeira, ele aprende mais sobre si mesmo e sobre um mundo
plural, marcado por valores culturais diferentes e maneiras diversas de
organização política e social.
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Mas será que de fato esse aluno tem o aparato para aprender a língua inglesa Quais bagagens
culturais esse aluno possui para que haja essa interação. Sabemos que o conhecimento de mundo
facilita o aprendizado do aluno. Se o estudante, por exemplo, tiver lido um livro sobre a Segunda
Guerra Mundial e se deparar algum dia com esse assunto em inglês, sua compreensão será mais
precisa, eficaz. Não que ela saiba todo o vocabulário trabalhado no inglês, mas sim pelo fato daquele
conhecimento está internalizado dentro dele e a partir disso, esse aluno consegue fazer essa
interconexão. Aqui cabe, portanto, a defesa de que o professor não é mais o detentor do
conhecimento como ocorria na escola behaviorista, onde o aluno não participava do processo de
aprendizagem.

Para Freire (1996, p.47), ensinar vai muito além de transferir conhecimento, é criar possibilidades
para a sua produção ou sua construção. Ainda de acordo com FREIRE (1996), o professor ao
adentrar a sala de aula, deve estar aberto às indagações e curiosidades dos alunos e produzir neles
um senso crítico. Corroborando com FREIRE (1996), SILVA (2011, p. 84-85) afirma:

O professor construtivista é aquele que cuida da aprendizagem, suscitando a
expressão e a confrontação dos estudantes a respeito de conteúdos de
aprendizagem. De fato, o construtivismo significa um salto qualitativo na
educação. No entanto, falta a ele um tratamento adequado da comunicação,
de modo que se permita efetivar as interações na aprendizagem em lugar da
transmissão e da memorização

Retomando os dizeres de Silva (2011), voltemos aqui ao assunto, o qual é tratado na nossa reflexão
sobre o presente artigo. No tocante ao ensino da língua inglesa em sala de aula, há uma recorrência à
memorização de regras gramaticais, onde muitas vezes o assunto no livro abordado não traz uma
conexão efetiva com o conhecimento de mundo do aluno aprendiz.

Os PCNs defendem que o ensino da língua inglesa vai permitir a troca de conhecimentos culturais,
porém para que haja esse compartilhamento, antes de tudo deve haver uma compreensão efetiva do
que está sendo solicitado no texto. Não adianta fazer contextualizações, trazer culturas de outros
países, a fim de inserir o aluno na língua inglesa, se este não está se vendo na leitura. É preciso
trabalhar a língua estrangeira a partir da língua materna, se apropriando dos conhecimentos que os
alunos já possuem, interligando-os aos novos aprendizados.

Para Freire (2004, p.173)

Ensinar não é encher os educandos de conteúdos, isso é a concepção mágica
do poder dos conteúdos, como se bastasse você ensinar matemática,
geografia, isso e aquilo e os meninos populares no dia seguinte ganhasse sua
independência. A questão para mim é saber o que é ensinar e como ensinar.

Assim, esse olhar de Freire nos remonta ao assunto em questão. Não basta o professor ensinar os
conteúdos de inglês conforme determina a grade escolar, é preciso que esses alunos sejam também
envolvidos no processo de aprendizagem, interagindo com o conhecimento, assim é interessante que
o professor se aproprie do conhecimento de mundo dos seus alunos para assim aplicar o seu método
de ensino, se preocupando em como ensinar para que de fato se ganhe essa dependência dos seus
alunos.

INFRAESTRUTURA DA ESCOLA
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Sabemos que para a aprendizagem ser transmitida e apreendida, o ambiente escolar precisa estar
favorável a esse processo. Em relação à infraestrutura da escola, a mesma dispunha de salas
amplas, ventiladas e bem iluminadas. Elas apresentavam dois tipos de quadros: o negro e o branco.
As carteiras estavam em bom estado. A escola também disponibiliza de uma biblioteca arejada,
contendo livros atualizados, fatores esses que favorecem a retenção do conhecimento. Quero
enfatizar aqui que esses fatores são importantes, mas não determinantes para que o conhecimento
aconteça.

O ambiente escolar é um local gerido por coordenadores, diretores, professores que juntos são a
base principal para o pulsar, o avançar da escola no tocante a educação. Uma escola onde o diretor
não é acolhido pelos alunos, onde não há respeito entre os professores e alunos, onde há uma
desorganização administrativa, não pode apresentar um bom índice de aprendizagem. Há todo um
fator para que ela aconteça.

Conforme já apontado, no meu ponto de vista, o conhecimento de mundo será um facilitador quando
se trata do aprendizado da língua inglesa. Assim, segundo os PCNs (1998, p.29),

O conhecimento de mundo se refere ao conhecimento convencional que as
pessoas têm sobre as coisas do mundo, isto é, seu pré-conhecimento do
mundo. Ficam armazenados na memória das pessoas conhecimentos sobre
várias coisas e ações, por exemplo, festas de aniversário, casamentos,
oficinas de conserto de carros, postos de gasolina, concertos musicais etc.,
conhecimentos construídos ao longo de suas experiências de vida.

Para aprender uma nova língua, recorremos a comparações com a nossa própria língua materna, as
nossas vivências e isso vai se dar por meio de algumas regras gramaticais e palavras cognatas.
Aprendemos por meio de associações. A nossa aprendizagem depende também da bagagem cultural
que trazemos.

A DISCUSSÃO SOBRE O ENSINO DE INGLÊS

Na coleta de informações sobre o questionamento de como o ensino de inglês era visto por eles, os
alunos colocaram em pauta algumas observações importantes que podem ser estudadas para o
melhoramento do ensino em sala de aula, como também um possível interesse deles pela língua
inglesa. A maioria dos alunos se sentem inseguros em relação à língua inglesa devido ao não domínio
dos aspectos gramaticais. Fazendo uma comparação com a língua portuguesa, os mesmos
apontaram que embora a língua portuguesa fosse complexa, era a língua a qual eles pertenciam, por
isso sentiam-se mais confiantes em relação a ela.

Um dos fatores apontados pelos alunos foi a maneira como as aulas eram ministradas. Havia uma
carência de recursos digitais, o professor não usava nenhum tipo de tecnologia, como uso de vídeos,
filmes. As aulas não eram interativas. Eles relataram que ao final da aula, já haviam esquecido o
conteúdo ministrado. O ponto importante a enfatizar é que os alunos gostavam do professor, só
achavam as aulas monótonas.

Através dessas descrições, cabe a nós fazermos uma reflexão. O que o professor precisa para tornar
suas aulas mais interativas A escola oferta esses recursos digitais os quais os alunos mencionaram O
que faz um professor utilizar apenas o livro didático sem fazer nenhum outro tipo de atividade lúdica
Como de fato fazer os alunos gostarem de inglês Aqui, mais uma vez me posiciono em relação a essa
última indagação – é preciso que o professor se aproprie do conhecimento de mundo dos alunos. E
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não é fácil ser criativo e ao mesmo tempo se ver sem recursos para colocar essa criatividade em
ação. Não é apenas uma questão do professor, isso envolve toda estrutura escolar. Mas o professor
que faz o diferencial se vale dos recursos que tem e até de mágicas para que as suas aulas fiquem
interessantes. No contexto social em que vivemos, com a escassez de investimentos na educação, o
professor vive numa luta diária entre buscar o diferencial e ser tratado com indiferença – a isso me
refiro a falta de aplicação de verbas educacionais.

Outro ponto apresentado pelos alunos foi o problema relacionado as quatro habilidades do inglês:
listening, speaking, reading e writing. Alguns alunos mostraram ter o interesse pelos quatro processos
citados anteriormente, porém o ensino da língua inglesa na sala de aula contemplava apenas o
reading e o writing, e mesmo assim, os alunos disseram ter dificuldades nos quatro processos. A falta
de interesse no aprendizado de inglês pelos alunos me chamou a atenção, pois os mesmos se
questionavam o porquê de estudar inglês, uma vez que eles não enxergam a matéria como um
propósito para o futuro. Relataram que a língua inglesa não tem importância na vida deles, que não
iriam utilizar. Mediante essa informação, acredita-se que os alunos só estão tentando concluir o
ensino médio para ter uma colocação no mercado de trabalho, uma vez que é uma das escolaridades
exigidas pelo mesmo.

Os alunos não somente apontaram a falta de interesse pelo inglês como também para outras
disciplinas. Eles relataram que não viam sentido em estudar matemática, português, história,
geografia entres outras discplinas.

Por se tratar de matérias obrigatórias na grade curricular, a turma do terceiro ano do ensino médio
(vale ressaltar que é uma turma constituída por pessoas adultas, na faixa de 25 a 37 anos que
estudam no turno da noite) acredita que os professores ensinam por ensinar, que os mesmos seguem
uma norma curricular do ano letivo, não dando tanta importância sobre a forma de como ministrar o
conteúdo, não apresentando nenhuma novidade. Outra abordagem importante discutida pelos alunos
foi o acesso à língua inglesa em séries avançadas. Eles relataram que começaram a ter o contato
com a língua inglesa muito tarde e que o conhecimento da língua facilitaria se eles entrassem em
contato desde cedo, ou seja, nas primeiras séries, assim, para eles, a dificuldade seria menor se o
contato fosse logo ao início do ensino fundamental e não a partir da 5ª série como prevê os
parâmetros curriculares.

Com a intenção de conhecermos o nível de entendimento dos alunos, foram feitas algumas questões
em inglês, tais como: What’s your name How old are you Tell me five successfull american singers.
Apenas uma aluna soube a resposta por dedução, pois a mesma fez uma assimilação das palavras
name, old e singer, os demais alunos ficaram calados, inseguros em responder essas questões
básicas.

Para alguns alunos, o inglês se torna chato porque é repetitivo. Não há nenhum recurso adicional
para que o aprendizado seja fixado na mente deles. Segundo os mesmos, não há uma inovação nas
aulas, pois já estão cansados de ver o verbo to be e não entender o seu real significado. A falta de
vocabulário também acarreta no entendimento da leitura, os mesmo disseram que tinham enorme
dificuldade em fixar as palavras porque se escrevia de um jeito e se falava de outro.

SUGESTÕES DOS ALUNOS PARA UMA MELHOR APREENSÃO DO INGLÊS

Envolvidos com o tema em questão, alguns alunos deram sugestões de que forma as aulas de
inglês ficariam mais interessantes e proveitosas. Um aluno propôs que se desenvolveria melhor nas
aulas de inglês se o professor ao trabalhar com a tradução colocasse as questões em Português
para que eles passassem para o inglês e não o contrário como é mais comum. Para esse aluno era
mais fácil traduzir do inglês para o português do que tentar passar a palavra do português para o
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inglês, pois no primeiro caso a dedução seria automática e trabalhando da segunda forma, eles
seriam forçados a buscar na mente qual era a forma escrita daquela palavra em inglês. Como
exemplo, ele disse que a palavra book automaticamente nos remete ao significado livro. Ele apontou
que esse método o levaria a adquirir uma aquisição de vocabulário mais eficaz, uma vez que
exercitariam a escrita correta das palavras em inglês.

Outra recomendação apontada foi que as aulas deveriam ser mais interativas, fazer parte do
contexto deles do dia a dia, serem mais interessantes. Assim, eles sugeriram uma aula com
conversação, onde eles praticariam os vocabulários dados em sala de aula, dessa forma fixariam o
conteúdo passado e não esqueceriam o conteúdo ao término da aula.Como meio de fixação dos
conteúdos, os alunos pensaram na idéia do professor trazer filmes em inglês, trabalhar com
tradução de músicas em sala de aula.

Mediante as discussões em torno do assunto, algo nos chama a atenção; um aluno propôs a ideia
da escola disponibilizar um cursinho adicional de inglês como um reforço para o aprendizado e
prática da língua na grade curricular. Para ele, esse cursinho funcionaria igualmente aos cursos
oferecidos pelas escolas particulares de idiomas, podendo ser ofertado uma vez na semana, dando
ênfase mais ao speaking e ao listening. Quando o aluno aponta essa questão, nos traz a reflexão
dos dispostos descritos nos PCNs (1998), pois os mesmos já preconizam a existência da língua
estrangeira no currículo escolar. A partir dessa direção, cabe a nós pensar a maneira de como essa
língua está sendo passada. Há, portanto, uma diferença quando comparada aos cursinhos de inglês
ofertados pelas escolas de idiomas. Os alunos não somente querem aprender a ler e escrever, eles
desejam que a língua faça parte da prática oral, do ouvir. Há aqui um interesse pelo aprendizado da
língua inglesa.A observação desse aluno aponta para uma direção de que não praticar o discurso
oral faz tornar-se desinteressante as aulas de inglês em sala de aula, deixando-as monótonas.

COMENTÁRIOS DOS ALUNOS

“Eu não gosto de inglês, é muito chato porque não entendo nada. Não sei para quê preciso estudar
inglês, eu nunca aprendo”

“O professor começa a dar a aula, me sinto em outro mundo, porque não consigo entender nada. É
uma aula chata porque é repetitiva, é sempre a mesma coisa”

“Eu acho que se a gente estudasse o inglês desde o ensino infantil, iria ficar mais fácil para a gente
entender. A gente só ver o inglês a partir da 5ª série do fundamental”

“Olhe, para mim ficaria mais fácil se o professor trouxesse um filme, uma música que a gente gosta. A
gente aprenderia bem mais, porque é muito difícil essa disciplina”

“Seria maravilhoso se tivéssemos um cursinho adicional de inglês, onde a gente praticasse o ouvir e o
falar. Eu até gosto, mas acho difícil porque não tem nenhuma inovação, e não consigo aprender”

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Ao propormos a temática em questão, observou-se que grande parte do grupo entrevistado trabalha
pelo dia e estuda à noite. Já chegam cansados em sala de aula, e não vêm à hora de concluir o
ensino médio. Alguns relataram o interesse de fazer faculdade, outros se mantiveram calados, como
se não tivessem perspectivas.

Ainda em relação ao uso de material didático referente a disciplina inglesa, notei que a maioria da
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turma não possui dicionário inglês/português. Alguns utilizam o Google tradutor e nem todos tem
acesso a internet. Muitos já são pais e mães de família.

Para o PCN da Língua Estrangeira, ao ensinar uma língua estrangeira, o educador deverá
considerar sua natureza sócio interacional, além disso, tanto a interação social como a escrita é
crucialmente marcada pelo mundo que as envolve. Em contribuição a esse pressuposto, Paulo
Freire afirma que “nas condições da verdadeira aprendizagem, os educandos vão se transformando
em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador
igualmente sujeito do processo”. (FREIRE, 1996, p.26).

Analisando a maneira exposta pelos alunos sobre a forma como as aulas são conduzidas, notamos
o método behaviorista, onde o professor é o centro da sala e os alunos absorvem todo o conteúdo
passado sem que haja interação, ou seja; um ensino programado, com repetições, onde limita a
construção do conhecimento do educando. Seria interessante que o método socioconstrutivista
fosse aplicado, uma vez que o mesmo é voltado para o conhecimento interacional, mútuo, trazendo
os alunos para o contexto da aprendizagem.

Não estou aqui defendendo um único método de aprendizagem, acredito que todos têm uma relação
e acontece de forma simultânea. Haverá momentos em que os alunos trabalharão com o método
behaviorista, onde a repetição se faz necessário para fixação do conteúdo, porém eles podem
questionar, contribuir com exemplos e dessa forma, construir o aprendizado de forma que haja
interação e construção do conhecimento entre professor e alunos. Acredito no modelo cognitivista,
onde o indivíduo já nasce com o conhecimento internalizado e esse é apenas explorado. Aqui faço o
apontamento também do conhecimento de mundo, das vivências, experiências que servirão para
fazer contextualização aquilo que nos for proposto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desafio de ensinar é um fato recorrente que faz parte do cotidiano do professor e dos métodos que
serão utilizados para essa finalidade. Os conceitos de conhecimentos são de suma importância para
que essa aprendizagem seja desenvolvida, assim, o conhecimento de mundo torna-se ferramenta
importante, uma vez que aproxima o conteúdo da língua inglesa ao saber internalizado do aluno.
Assim, tendo em vista os aspectos apresentados nesse artigo, é imprescindível que haja uma
conscientização por parte dos professores e gestores educacioanis nas salas de aula em relação ao
aprendizado da língua inglesa. É necessário dinamicidade, onde o método socioconstrutivista seja
explorado, o qual insere o aluno como agente ativo do saber.

Em linhas gerais, o conhecimento de mundo também é denominado conhecimento prévio, pois
refere-se ao conhecimento que o aluno já traz consigo, através de suas vivências e isso vai se dar no
seu mundo social; na família, na escola, na vizinhança, nas atividades de lazer. Saber que o bumba
meu boi é uma manifestação cultural brasileira é ter conhecimento de mundo, e tanto esse
conhecimento prévio como outros, se adquire através de leitura de um livro, viajando, assistindo um
telejornal, pois somos sujeitos inseridos numa sociedade participamos das práticas que acontecem
nela.

O conhecimento se constrói aos poucos como um quebra cabeça, onde cada peça se encaixa no
momento exato. A aula é como um quebra-cabeça, pois o conhecimento é dado por partes e este
mesmo aluno o guardará para formar o seu saber a partir das reflexões que se formarão na sua
mente. Aos poucos esse quebra-cabeça vai sendo montado, assim como o conhecimento vai sendo
firmado.

Segundo os pressupostos do cognitivismo, a interação acontece do social para o indivíduo, ou seja;
primeiro há uma observação, depois há um desenvolvimento pessoal daquilo que foi capitado em
grupo. É nesse ínterim que analisamos o grupo focal entrevistado, onde sua finalidade é preparar
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para conhecer outras maneiras de ser, viver, aprofundar o conhecimento da língua inglesa.

Para uma melhor apreensão da língua inglesa, o professor deve se valer desse método, envolvendo
os alunos nessa construção do saber, dando espaço para que eles possam ampliar seus
conhecimentos, valendo-se do próprio conhecimento de mundo dos alunos. Consequentemente,
eles serão agentes ativos do processo para reconstruir e refletir.

As vozes aqui apresentadas pelos alunos, seu posicionamento e suas reflexões mediante a
disciplina de língua inglesa nos faz refletir o quanto a responsabilidade docente deve estar presente
no nosso cotidiano. Se por um lado temos a escassez de recursos financeiros para investir em uma
aula com uso das tecnologias, por outro temos o desafio de vencer esse impasse no nosso dia a dia.
Enquanto professores somos os principais responsáveis por instigar nos alunos o interesse pela
disciplina a qual nós temos a incumbência de ensinar, assim também se faz necessário criar
métodos de ensino que aproxime o ensino do conteúdo programático ao interesse dos alunos. É
necessário que haja um fio que amarre o interesse dos alunos aos conteúdos dos quais temos a
responsabilidade de ministrar.

A educação é um desafio que faz parte do ambiente escolar, e quando faço esse apontamento,
estou me referindo não somente aos professores, mas todos que fazem parte da escola. As
reflexões nesse artigo permitiu que ouvíssemos as vozes dos alunos embutidas nas suas sugestões
de como gostariam que as aulas de inglês fossem ministradas. Os alunos estão querendo uma
inovação, uma interação, uma aproximação que aguce o seu interesse em participar das aulas.
Vimos que embora a língua inglesa esteja disposta no currículo escolar, como meio de aproximação
cultural, há também um desejo de que essa língua venha de fato a ocorrer nas quatro habilidades,
não focando apenas o reading e writing proposto na grade escolar. Os alunos desejam de fato falar
e entender também.
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