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RESUMO

Este trabalho apresenta uma análise das memórias positivas dos bolsistas do Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de Letras-Inglês da Universidade Federal de Sergipe, publicadas no
blog criado para o projeto em resposta ao post de 19 de março de 2014: “Minhas experiências como aluno de
língua inglesa na Educação Básica”. O objetivo é identificar os aspectos predominantes nessas memórias,
informações importantes tanto para os bolsistas, que poderão usá-las para uma prática pedagógica mais
eficiente, quanto para os professores-coordenadores do projeto que poderão definir a forma como as
discussões sobre a elaboração de planos de aula poderão ser conduzidas, ajudando os bolsistas a
(des)construir e (re)construir os sentidos atribuídos a questões do processo de ensino e aprendizagem de
uma língua, tornando o seu ensino mais significativo.
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ABSTRACT

This article presents an analysis of the positive memories from the scholarship students who participate of the
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) in the Department of Languages – English –
of the Universidade Federal de Sergipe, published in the project’s blog on March 19th, 2014. Such memories
were comments to a post: “My experiences as an English student in the Basic Education”. The aim is to
identify the main aspects of these memories, important information as much for the scholarship students,
who can use them to have a more efficient pedagogical practice, as for the teachers-coordinators of the
project who will be able to define how the discussions about the lesson plans can be directed so that the
scholarship students can (des)construct and (re)construct the meanings related to the process of teaching
and learning a language so that it can be more meaningful.
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RECUPERANDO AS MEMÓRIAS POSITIVAS DOS BOLSISTAS DO PIBID – LETRAS INGLÊS DA UFS NO
APRENDIZADO DE LÍNGUAS

INTRODUÇÃO

Durante o aprendizado de uma língua estrangeira o aluno constrói sentidos sobre os diferentes elementos
envolvidos neste processo: as atividades desenvolvidas durante as aulas, a relação com o professor e com os
colegas, dentre outros. Tais sentidos são construídos a partir do contexto sócio-histórico-cultural de que faz
parte. Raras são as oportunidades em que o aluno analisa esses sentidos buscando identificar quais são suas
bases. Normalmente, acredita-se que aqueles são os únicos sentidos possíveis, não havendo outros.

A recuperação sistematizada das memórias do aprendizado de língua inglesa pelos alunos traz informações
importantes tanto para os próprios alunos quanto para os professores formadores. Para os alunos, a
recuperação das memórias pode permitir que eles (des)construam e (re)construam os sentidos atribuídos aos
elementos envolvidos no processo de ensino-aprendizado. No caso dos professores formadores, as
informações permitem identificar de que forma podem ser encaminhadas as discussões sobre as questões que
envolvem o processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira: o que ensinar/avaliar, porque
ensinar/avaliar, como ensinar/avaliar.

Neste artigo, o objetivo é a análise das memórias positivas dos bolsistas do Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de Letras Inglês da Universidade Federal de Sergipe, publicadas em
19 de março de 2014 no blog criado para o projeto em resposta ao post: “Minhas experiências como aluno de
língua inglesa na Educação Básica”. O objetivo é identificar quais são os aspectos predominantes nessas
memórias. O presente trabalho relacionará a essa análise conceitos relacionados ao processo de ensino e
aprendizagem de inglês a partir da perspectiva do Letramento Crítico, para que possamos chegar a uma visão
geral acerca dessas memórias e suas relações de posicionamento em sala de aula, tanto enquanto aluno
como enquanto professor.

1. REVISÃO TEÓRICA
1. CONCEITO DE LÍNGUA NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

Chegar a um consenso em relação ao conceito de língua é difícil de ser alcançado, pois este irá variar
impreterivelmente de acordo com a abordagem teórica, bem como da prática discursiva em que a palavra
língua será utilizada, ou seja, esse conceito variará desde o sistema de signos, na Linguística (SAUSSURE,
2006), até a ferramenta para a produção de sentidos, na Análise do discurso, (ORLANDI, 2005). Mesmo os
teóricos que discutem letramento crítico sobre os quais nos deteremos mais demoradamente.

Do ponto de vista do behaviorismo, a língua é um sistema de signos. Na perspectiva cognitivista, entende-se
que a língua não é adquirida, mas manifestada quando entramos exteriormente em contato com a língua que
já existe dentro de nós. Para o sociointeracionismo, a língua é entendida como instrumento cultural de
mediação e sua aquisição depende da interação e engajamento do usuário com seus interlocutores (SCHULZ,
CUSTODIO, VIAPIANA, 2012).

Pesquisas na área de letramento crítico definem língua considerando as discussões apresentadas pelo
sociointeracionismo, ou seja, entende-se língua como um instrumento que constrói a comunicação, já que os
interlocutores são igualmente responsáveis por produzir sentido sobre os enunciados seja no papel de
produtor, seja no papel de receptor (BRASIL, 2006). Letramento crítico consiste, portanto, em um conjunto
de fundamentos dentro da área de educação voltados para uma constante construção de sentidos na relação
de ensino e aprendizagem, através da própria estrutura do texto o qual é visto do ponto de vista da análise
do implícito, buscando transcender o que seu o autor quis manifestar através dele. Essa construção de
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sentidos tem como objetivo que todas as personagens envolvidas nessa relação possam sentir-se de certa
forma inseridos no contexto em que trabalham e sobre o que trabalham.

É importante observar que os conceitos defendidos pelas diferentes linhas teóricas se relacionam na medida
em que a língua é a matéria-prima de todos os tipos de letramento, inclusive do crítico, estabelecendo assim
uma indissociabilidade entre eles no campo educacional em geral e com ênfase maior quando se trata do
campo de ensino da língua estrangeira na Educação Básica, uma vez que se constituem portas para que os
professores tenham uma melhor compreensão de que caminhos tomar na formação dos seus alunos.

1. CONCEITO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

Assim como o conceito de língua varia de acordo com a linha teórica adotada, o conceito de ensino e
aprendizagem também difere. De acordo com os teóricos do behaviorismo o conhecimento é adquirido a
partir de condicionamento e de acordo com a quantidade e frequência de estímulos recebidos. Para os
cognitivistas, o aprendizado é resultado da relação estabelecida entre o aluno e o objeto de conhecimento, ou
seja, é necessário o contato com o que se quer aprender e observá-lo identificando suas características, as
suas regras, o seu funcionamento. Na linha do sociointeracionismo, o conceito de ensino e aprendizagem,
como o próprio nome sugere, abrange um processo de mão dupla, o ensino e a aprendizagem, e um não pode
existir excluindo o outro. Este processo não ocorre apenas porque a atividade do professor está vinculada à
atividade do aluno, como também porque a experiência de ensinar acarreta em si mesma em uma
aprendizagem extra para quem ensina (FREIRE 1996), bem como a experiência da aprendizagem engloba,
ainda que involuntariamente, uma experiência de ensino – resultado aparentemente natural do processo de
interação entre dois seres humanos, que troquem experiências e opiniões acerca de um determinado assunto,
dentro ou fora da sala de aula.

O processo de ensino-aprendizagem traça um paralelo entre aquele que estimula a identificação de um
problema, além de indicar ferramentas para a construção da resolução desses problemas e aquele que se
abre a essas orientações ao ponto de não apenas conseguir identificar outros problemas diversos, como
construir as resoluções desses problemas, modificando o seu posicionamento diante desses problemas,
passando de um posicionamento passivo, de recebimento dessas orientações, a um posicionamento ativo, de
conseguir enxergar e lidar com esses problemas.

Na perspectiva dos teóricos do letramento crítico o processo de ensino e aprendizagem é parte integrante da
busca por melhores resultados nesse processo, no sentido de proporcionar a ambos, professor e aluno, uma
experiência de ir além nos conteúdos programáticos e obter deles um vínculo com as relações de poder sob
as quais esses conteúdos foram construídos, e de os ressignificar (BRASIL, 2006).

1. LETRAMENTO CRÍTICO E O PAPEL DO ENSINO DE LÍNGUAS NA FORMAÇÃO DOS ALUNOS

O papel do ensino de línguas na formação dos alunos pode ser definido sob diferentes óticas. Sobremaneira,
esse papel variará de acordo com as tendências político-filosóficas tanto de quem se dispõe a ensinar, como
de quem se abre para aprender. Dentre essas diversas óticas, nós temos a ótica de uma parte dos alunos,
que acreditam que o papel do ensino de línguas em sua formação não tem sentido algum, que não o de
reforçar os grilhões que a sociedade na qual estão inseridos seja reforçado, privilegiando e impondo a língua
de países que estão em situação política e econômica privilegiada em relação a eles (BARCELOS 2011).
Temos também a ótica preconizada pelos documentos oficiais de Educação Básica no Brasil, os quais, sob um
discurso demagogo, apresentam o ensino de línguas como uma forma de apaziguar as desigualdades em
nossa sociedade (BRASIL, 1998).

Nesse sentido, a aprendizagem do inglês, tendo em vista o seu papel hegemônico
nas trocas internacionais, desde que haja consciência crítica desse fato, pode
colaborar na formulação de contra-discursos em relação às desigualdades entre
países e entre grupos sociais (homens e mulheres, brancos e negros, falantes de
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línguas hegemônicas e não-hegemônicas etc.). Assim, os indivíduos passam de
meros consumidores passivos de cultura e de conhecimento a criadores ativos: o uso
de uma Língua Estrangeira é uma forma de agir no mundo para transformá-lo. A
ausência dessa consciência crítica no processo de ensino e aprendizagem de inglês,
no entanto, influi na manutenção do status quo ao invés de cooperar para sua
transformação. (BRASIL, 1998 p. 40)

Enquanto sob a ótica de professores de línguas inspirados nos ensinamentos do educador, pedagogo e filósofo
Paulo Freire, o papel desse ensino está para além do simples apaziguamento. O papel do ensino de línguas na
formação do aluno tem uma função primeira de melhor compreensão da realidade, seguida então da sua
modificação, bem como da emancipação desse aluno enquanto ser social e de uma ressignificação de sua
realidade, convergindo nesse sentido para o letramento crítico em relação ao texto, cada um ressignificando
um aspecto diferente e juntos, ressignificando a educação e a sociedade (BRASIL, 2006).

1. DESCRIÇÃO DE DADOS
1. SOBRE O PROJETO PIBID E OS PARTICIPANTES

O PIBID – Letras Inglês da UFS visa estimular a iniciação à docência de graduandos dos cursos de
Licenciatura das Instituições Federais de Ensino Superior, possibilitando uma maior convivência desses
estudantes com a rotina da função docente, em contextos diversos, tendo em vista que esses estudantes
persistam na carreira de professores, diminuindo assim, o desajuste entre a relação de necessidade docente
na Educação Básica e a real quantidade de profissionais disponíveis para suprir a essa necessidade.

No projeto voltado aos alunos do curso de graduação em Letras Inglês da referida universidade, os
professores em formação participam de um grupo de estudos em conjunto com os professores-supervisores e
professores-coordenadores do projeto, no qual são estudados e discutidos diferentes aspectos teóricos
voltados ao letramento literário e crítico e relacionados ao ensino de línguas, com o intuito de tornar possível
a compreensão da relação entre as opções desse ensino e os impactos que essas opções têm na formação dos
alunos.

Os bolsistas reúnem-se com os professores-coordenadores semanalmente para orientação dos trabalhos de
campo nas escolas parceiras, e dos estudos, bem como movimentam com suas produções e discussões alguns
ambientes virtuais como rede social, aplicativo de mensagens multiplataforma e blog.

Os participantes do PIBID – Letras Inglês são graduandos do curso de Letras Inglês vinculados ao
Departamento de Letras Estrangeiras da UFS que se submeteram a um processo de seleção divulgado em
edital da própria universidade. Os 45 alunos-bolsistas foram selecionados com base na análise do currículo,
da carta de intenções e da Média Geral Ponderada (MGP), bem como foram submetidos a entrevistas com os
professores- coordenadores do projeto.

1. SOBRE O BLOG E O TÓPICO DE DISCUSSÃO

Dentre os ambientes virtuais movimentados pelos participantes do PIBID – Letras Inglês, o blog se constitui
como o principal veículo de troca de informações, dentre as quais a disponibilização de material pedagógico,
decisões acerca do trabalho de campo nas escolas parceiras, discussões teóricas do projeto e atas das
reuniões presenciais semanais.

Nesse ambiente virtual foi proposto em 19 de março de 2014 um tópico para discussão “Minhas experiências
como aluno de língua inglesa na Educação Básica”. Os bolsistas deveriam relatar suas experiências enquanto
alunos do ensino fundamental e médio na disciplina de língua inglesa, independente do fato dessa experiência
ter sido positiva ou negativa. Além disso, eles também deveriam discutir os relatos dos colegas, refletindo
sobre os porquês de cada experiência ter se tornado “memorável”. O post contou com 108 comentários que
despertaram a curiosidade e incutiram nos bolsistas o desejo de uma experiência formadora ora semelhante,
ora destoante das vividas até então. Os próprios professores-orientadores do projeto deram o exemplo e
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compartilharam as suas experiências.Para este artigo, foram identificados e analisados apenas os trechos
classificados como memórias positivas no aprendizado de inglês.

3.ANÁLISE DE DADOS

A partir do levantamento das memórias positivas, é possível identificar basicamente três aspectos
recorrentes: o papel do (1) professor e do (2) aluno no processo de ensino e aprendizagem de inglês; (3) o
tipo de atividades proposto para abordar um determinado assunto.

No que diz respeito ao professor, a imagem apresentada na maioria dos relatos é a do professor amigo,
divertido, inovador que contribui para uma memória positiva de aprendizado da língua.

“Não poderia aqui dizer que carrego muitas lembranças boas das minhas aulas de
Inglês, mas lembro que comecei a gostar depois que tive aula do professor Rogério
na quinta série. Lembro-me que ele era um professor muito dinâmico, amigo de
todos, agradável e fazia com que TODOS os alunos ficassem interessados na aula;
ele usava muitas piadas para explicar o conteúdo e talvez por isso a aula era tão
atraente aos nossos olhos (...)” (grifos nossos)

Na perspectiva do socioconstrutivismo, professor e aluno têm um papel igualmente importante no processo
de ensino e aprendizagem, aquele se coloca como responsável por facilitar o aprendizado deste. Neste
sentido, Freire (1997) afirma que “(...) ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades
para a sua produção ou construção.” (p.12) e para que isso aconteça, dentre outras características
indispensáveis elencadas pelo autor, o professor precisa ser humilde, amoroso e deve querer bem aos alunos.

Ainda considerando essa ideia, os relatos de experiências positivas de alguns bolsistas estão associados à
posição de um aluno não passivo no processo de ensino e aprendizagem e da importância do tipo de relação
estabelecida entre professor e aluno. O aluno autodidata encontra um professor que o incentiva, o elogia.

“Uma grata lembrança foi quando estava no ensino fundamental, 5ª série. E,
durante a realização das provas, eu sempre colocava algo novo: vocabulário
em inglês, traduzido para o português. Parecia mais uma questão de prova. Era
mais um motivo para a nota ser grande. Tanto é que eu era elogiado pela
professora na entrega das notas. Foi a prova de que a minha dedicação e estudo
valeram a pena.” (grifos nossos)

É importante observar, nesse caso, o respeito que o professor tem pelo saber do aluno construído
socialmente, ou seja, o professor tem consciência de que ele não é o detentor do conhecimento que será
transmitido, como afirma Freire (1997):

“A grande tarefa do sujeito que pensa certo não é transferir, depositar, oferecer,
doar ao outro, tomado como paciente de seu pensar, a inteligibilidade das coisas,
dos fatos, dos conceitos.” (p. 17)

Outro aspecto recorrente no relato das experiências positivas no aprendizado de inglês está relacionado ao
tipo de atividades desenvolvidas durante as aulas de inglês. Há comentários sobre atividades que envolvem
músicas e piadas, bem como programas de TV e apresentações que incluem toda uma fuga da rotina da
escola, exemplificando que ensinar não precisa ser um ato mecânico e congelado e que até estratégias
diferentes das empregadas no método tradicional, jogos, por exemplo, podem ser na verdade um recurso
para o professor que realmente está disposto a conquistar os alunos e colocá-los efetivamente como elemento
ativo do processo.

“(...) as aulas de língua inglesa no ensino médio tenham sido tão satisfatórias para
mim. Ao contrário do que eu esperava, as aulas eram divertidas e interessantes. Meu
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professor sempre fazia uma atividade diferente: jogos, desafios, competições. Eu
estava sempre aprendendo algo novo. (...) Ele foi um dos melhores professores com
os quais tive o prazer de aprender, e suas aulas certamente me marcaram da
maneira mais positiva possível.” (Grifos nossos)

Outros comentários que mencionam as atividades estão relacionados ao para que se aprende uma língua
estrangeira e que tipo de língua é ensinada:

“(...) O meu contato mais ativo com o inglês foi na 5ª série, tive uma ótima
professora que ensinava além das regrinhas do famoso verbo To Be.” (Grifos
nossos)

Diferentemente da perspectiva tradicional que entende a língua como estrutura e, portanto, o ensino deve ser
voltado para as regras que constituem esta língua (BRASIL 1998), os alunos reconhecem que esse
conhecimento é bastante limitado – regrinhas – restringindo o seu papel como usuário da língua na condição
de passivo, quando, na verdade, eles buscam um papel mais ativo.

Essa ideia de que é importante desenvolver atividades em que os alunos são obrigados a se posicionar como
usuários da língua para comunicação também está expressa em outra memória positiva de aprendizado de
inglês. A professora do ensino médio de uma das bolsistas levou para a sala de aula um russo e um
guatemalense, ambos falantes de inglês:

“Na Educação Básica tive várias experiências muito boas, já tive uma professora de
inglês que levou dois estrangeiros, um da Guatemala e outro da Rússia, eles
falavam inglês e ela traduzia, nós fazíamos perguntas e ela traduzia para eles.
(...)” (Grifos Nossos)

Esse tipo de proposta se constitui em uma oportunidade para os alunos perceberem a diferença entre as
regras apresentadas isoladamente nas gramáticas, descontextualizadas e a língua falada no dia a dia
estimulando interesse e a motivação dos alunos. Os alunos usam a língua para se comunicar, para construir
significado na interação com o outro (BRASIL, 2006).

Além disso, essa experiência é rica pelo fato de os convidados serem de países diferentes dos
costumeiramente apresentados durante as aulas de inglês – Estados Unidos e Inglaterra. Ou seja, ao invés de
os alunos terem acesso apenas aos estereótipos do inglês americano em antagonismo ao inglês britânico,
únicos modelos geralmente abordados durante a Educação Básica quando se pensa em países anglófonos,
eles têm acesso a informações culturais, sociais, políticas e ideológicas de outros países falantes de inglês.
Nesse caso, o ensino de línguas foca não apenas os aspectos linguísticos (semântica, sintática, fonética), mas
também os aspectos culturais, como discutido em Brasil (2006):

Esse foco (linguístico) 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. A concentração em tais
objetivos (linguísticos) pode gerar indefinições (e comparações) sobre o que
caracteriza o aprendizado dessa disciplina no currículo escolar e sobre a justificativa
desse no referido contexto. (p.90)

Ensinar, portanto, a língua além dos aspectos linguísticos, considerando os aspectos culturais, sociais,
políticos e ideológicos, permite que o aluno se encante pela disciplina, justamente por perceberem que não há
uma necessidade imobilizadora de decorar um sem fim de regras e tempos verbais para serem aprovados nos
exames, num processo de quase lavagem cerebral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Recuperar as memórias de experiências no aprendizado de inglês relatadas pelos bolsistas do PIBID permitiu
perceber qual é o papel do professor, do aluno e do tipo de atividades desenvolvidas durante a aula que
tornam essas experiências agradáveis, positivas, incentivando os alunos a se dedicarem mais aos estudos, a
participarem ativamente do processo de aprendizado de uma língua.

O fato de os bolsistas precisarem relatar essas memórias constituiu em uma oportunidade para eles
sistematizarem as ideias relacionadas ao próprio processo de aprendizado de inglês. Ao ler e comentar os
relatos dos colegas, os bolsistas perceberam que os diversos métodos e concepções de ensino-aprendizagem
não funcionam de maneira linear para todos. Em diversas circunstâncias, determinadas metodologias são
mais ou menos eficientes de acordo com diversos fatores, como público, objetivo e tempo disponibilizado para
o processo de ensino-aprendizagem. Identificar essas questões podem ser úteis na prática pedagógica desses
futuros professores, para que eles definam os encaminhamentos a serem adotados durante as aulas e tornem
aprendizado de inglês de seus alunos mais significativo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGFRÁFICAS

BARCELOS, Ana Maria Ferreira. Lugares (im)possíveis de se aprender inglês no Brasil: crenças sobre
aprendizagem de inglês em uma narrativa. In LIMA, Diógenes Cândido (org.). Inglês em escolas
públicas não funciona?
Uma questão, múltiplos olhares. São Paulo: Parábola Editorial, 2011.

BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Orientações Curriculares para o Ensino Médio: linguagens,
códigos e suas tecnologias. Brasília: MEC/SEB, 2006.

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto
ciclos do ensino fundamental: língua estrangeira. Brasília: MEC/SEF, 1998.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa. 25.ª ed. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1997.

ORLANDI, Eni P. Análise do discurso: princípios e procedimentos. 27.ª ed., São Paulo, Editora Cultrix,
2006.

SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Linguística Geral. 27.ª ed., São Paulo, Editora Cultrix, 2006.

SCHULZ, Lisiane Ott; CUSTODIO, Magda Mônica Cauduro; VIAPIANA, Simone. Concepções de Língua,
linguagem, ensino e aprendizagem e suas repercussões na sala de aula de língua estrangeira. IN
PLE – Pensar Línguas Estrangeiras, Ano 1, N.º 1, 2012.

[1] Graduanda vinculada ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência do Curso de Licenciatura
em Letras Inglês da Universidade Federal de Sergipe. E-mail: josieneferreira@globomail.com
.

[2] Professora-doutora vinculada ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência e ao
Departamento de Letras Estrangeiras da Universidade Federal de Sergipe. E-mail:

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/recuperando_as_memorias_positivas_dos_bolsistas_do_pibid_letras_i.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.7-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



marlenesouza04@yahoo.com
.br
.

Recebido em: 28/06/2014
Aprovado em: 29/06/2014
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/recuperando_as_memorias_positivas_dos_bolsistas_do_pibid_letras_i.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.8-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio


