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RESUMO

O objetivo deste artigo é analisar e discutir os contexto em que estão inseridos os alunos de três escolas, tanto estadual
quanto municipal, de Sergipe. O artigo apresenta pesquisas sobre questões globais e locais que explicam como as culturas
afetam e são afetadas umas pelas outras em um processo de troca e de adaptação às características locais. Os dados deste
artigo são questionários aplicados a 21 alunos de escolas públicas de Sergipe com perguntas que permitiriam identificar as
características sócio-históricos-culturais do grupo.
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ABSTRACT

The aim of this article is to analyze and discus the contexts to which students from three state and county schools belongin
Sergipe. The article presents researches about global and local issues that explain how the cultures affect and are affected by
each other, in a process of exchange and adaptation to local characteristics. Data of this article were collected through
questionnaires applied to 21 students of public schools from Sergipe. The socio-historic-cultural characteristics of the group
were identified based on the students answers to the questions.

Key words: GLOCAL – LANGUAGE TEACHING – PUBLIC SCHOOL.

1. INTRODUÇÃO

Quais características locais são consideradas nas propostas para o ensino de inglês nas escolas públicas de Sergipe?
Muitos são os pesquisadores que têm discutido sobre a globalização e as questões locais. Autores como Hall (2006);
Hugonnier (2007); Mansilla e Gardner (2007); Suárez-Orozco (2007); Süssmuth (2007); discutem as características do
processo de globalização das últimas décadas. Segundo eles, as novas tecnologias – que começaram com a mídia impressa,
ampliaram-se com o advento da televisão e atualmente, da internet – permitem trocas de informações bastante rápidas,
instantâneas. Consequentemente, as sociedades afetam e são afetadas por este processo nos mais diferentes aspectos:
político, econômico, cultural e educacional, e também nos conceitos de tempo e espaço (há uma sensação de que o mundo é
menor e as distâncias, mais curtas). Tais interferências acontecem nos signos, nos símbolos e na língua de um grupo,
refletindo no jeito de pensar, se comportar e viver das pessoas.
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No entanto, é importante observar que nesses contatos as informações são incorporadas por cada grupo diferentemente, ou
seja, há alterações e adaptações de acordo com as características locais. Por esse motivo, não é possível falar em uma cultura
‘local’ não contaminada, muito menos uma cultura ‘global’ (Bhabha 1998). Considerando-se essas questões, elaborar projetos
políticos educacionais envolve pensar os seus aspectos globais, para não deixar de ser político, mas também deixar espaço
para as características locais, sem deixar de ser político. Pesquisadores no exterior (BHABHA 1998, 2007; CANAGARAJAH
2005; PENNYCOOK 2010) e no Brasil (FESTINO 2007; JORDÃO 2008; MENEZES DE SOUZA e ANDREOTTI 2008; MENEZES DE
SOUZA e MONTE MÓR 2006; TAKAKI 2008) entendem o contato do global e do local na perspectiva do hibridismo, como
proposto por Bhabha, ou seja, não há um conhecimento generalizante ou uma prática normalizadora, hegemônica. Sendo
assim, todo e qualquer tipo de proposta deve partir da identificação das necessidades e dos interesses das pessoas
localmente, as quais considerem o contexto social, histórico, cultural e ideológico de cada grupo. Segundo Canagarajah
(2005), esse olhar é importante por alguns motivos: (a) o local pode ser silenciado, distorcido, ou reproduzido pelo global; (b)
o ‘empoderamento’ do local é levado em conta; (c) o local negocia, modifica e absorve o global de acordo com suas próprias
características.

No que diz respeito especificamente ao ensino de línguas estrangeiras no Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, nº 9.394/96 (LDB 9394/96) estabelece a sua obrigatoriedade nos ensino fundamental e médio em todo o território
brasileiro.
É interessante observar que além da obrigatoriedade, a lei também prevê que a língua estrangeira a ser ensinada seja
escolhida pela própria comunidade escolar, ou seja, tal lei orienta as decisões globais/nacionais, mas, ao mesmo tempo, prevê
possíveis adequações para atender as necessidades e os interesses locais. Apresentar essa informação é um grande avanço,
do ponto de vista das discussões sobre o global e o local, apesar de, nesse documento, tais necessidades locais estarem
relacionadas a questões mais burocráticas – possibilidades/disponibilidades da instituição – e não de relacionadas às
características locais mais específicas, língua utilizada por moradores imigrantes; cidades próximas a países cuja língua oficial
seja diferente, por exemplo. Por outro lado, sugestões para considerar as características locais são feitas nos Parâmetros
Curriculares Nacionais – Língua Estrangeira (PCN 1998) e nas Orientações Curriculares Nacionais – Língua Estrangeira (OCEM
2006). O objetivo de tais documentos é orientar os professores das séries finais do ensino fundamental e do ensino médio,
respectivamente, quanto às questões teóricas – conceitos de línguas e de ensino-aprendizagem – a serem consideradas nas
tomadas de decisão quanto a sua prática pedagógica, ao planejamento das aulas, escolha de materiais e recursos
pedagógicos.

Ambos os documentos enfatizam a necessidade de o professor buscar as melhores soluções que sejam adequadas ao seu
contexto e às necessidades de seus alunos, ou seja, são documentos globais/nacionais apontando para buscas de caminhos
mais locais. Este tipo de encaminhamento se faz necessário tendo em vista que as necessidades e os interesses das
sociedades variam de acordo com seus contextos sócio-histórico-cultural-ideológico, e tais especificidades podem indicar que
as respostas encontradas para um problema de um determinado grupo não necessariamente serão as mais adequadas para
outro grupo.
A partir desses documentos oficiais nacionais/globais, cada estado e prefeitura devem elaborar as Diretrizes Curriculares da
Educação Básica de todas as disciplinas, incluindo Língua Estrangeira (doravante LE), os documentos oficiais locais. Tais
diretrizes estabelecem o conteúdo básico a ser desenvolvido em cada uma das séries, discutem sobre a abordagem
teórico-metodológica, a partir da qual as estratégias serão adotadas, as atividades desenvolvidas e a avaliação encaminhada.

Sendo assim, este artigo tem como objeto de análise os alunos de ensino regular das escolas públicas de Sergipe. Seguindo as
propostas de encaminhamento de ensino de inglês são feitas considerando-se não apenas os documentos oficiais, como por
exemplo os PCN’s, mas também as características locais, ou seja, os contextos social, histórico, cultural e ideológico, no caso
deste plano de trabalho, as características de Sergipe. Identificar tais diferenças significa também reconhecer as diferentes
necessidades e os diferentes interesses de cada grupo que compõe o estado/munícipio, para que os professores tenham
condições de fazer as devidas alterações nas propostas

O artigo tem como objetivo geral o de problematizar a realidade local e de que forma o ensino de LE nos ensinos fundamental
e médio e entendido. Ou seja, por meio de um questionário aplicado diretamente aos alunos de 6º ano de três escolas públicas
de Sergipe, o projeto visou traçar perfis sócio-histórico-cultural em que se inserem as propostas e documento nacionais, o que
neste projeto são vistos como uma perspectiva global.
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A pesquisa desenvolvida usou como metodologia a abordagem qualitativa de pesquisa. Metodologia essa que se opõe, em
partes, ao método quantitativo, apesar da inegável relação entre quantitativo e qualitativo. André (1999) define o método
qualitativo “como um estudo do fenômeno no seu acontecer natural sem envolver manipulação de variáveis, que leve em
conta todos os componentes de uma situação em suas interações e influencias reciprocas” (p. 17)

A modalidade de abordagem qualitativa usada foi o estudo de caso, que em muito se assemelha ao etnográfico pelo seu
trabalho de campo, mantendo um contado direto, sem pretensão de promover alteração alguma no ambiente. O caso em
estudo aqui é o âmbito escolar do estado de Sergipe. Segundo as regras do estudo de caso, segundo André (1999):

“... o estudo de caso enfatiza o conhecimento particular. O interesse do pesquisador ao selecionar
uma determinada unidade é compreendê-la como unidade. Isso não impede, no entanto, ele esteja
atento ao seu contexto e ás suas inter-relações como um todo orgânico, e à sua dinâmica como um
processo, uma unidade em ação.”

Á vista disso, através de leituras e análise de documentos nacionais que orientam o ensino nas escolas de ensino fundamental
e médio, bem como de questionários aplicados a alunos das escolas públicas estaduais de Sergipe, esse estudo de caso visa
chegar a uma descrição sócio-histórico-cultural dos alunos de Sergipe, além de reconhecer as diferentes necessidades e os
diferentes interesses dos grupos que compõe o estado/munícipio, para identificar possíveis novos caminhos nas propostas de
ensino de língua inglesa nas escolas públicas do estado de Sergipe.

Quanto ao questionário algumas precauções foram tomadas. Para evitar que os alunos dessem repostas muito amplas, como
por exemplo se perguntássemos a classe social dos alunos e estes por sua vez dissessem “rico”, “pobre” não saberíamos
quanto desta resposta condiz com a realidade do aluno. Sendo assim algumas adaptações foram feitas, como exemplo, ainda
no caso da classe social, então foram feitas perguntas do tipo, se o aluno tinha acesso à internet, TV a cabo, entre outras
questões. Que para de forma indireta pudéssemos traçar um perfil dos alunos.

2. REVISÃO TEÓRICA

2.1 Ensino de inglês em escola pública

Partindo de uma perspectiva global, algumas análises históricas relacionadas ao ensino de línguas foram levadas em conta.
Uma retrospectiva que parte da grande quantia de LE’s, vernáculas e modernas da era do império, até a implementação da
proposta da LDB de 1996 com apenas uma/duas LE(s) (Leffa, 1998). O que indica que o ensino de línguas começou a perder
lugar para outras matérias nos currículos escolares, agora mais voltadas para o ensino mais técnico.

A LDB publicada em 20 de dezembro de 1996 define como sendo obrigatório o ensino de uma LE moderna, e uma segunda LE
moderna optativa. Ambas as línguas são de total responsabilidade de escolha das escolas. Sugere-se, portanto, que a base
nacional comum seja completada “por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da
cultura e da clientela.” (Art. 26)

No que diz respeito às orientações didático-pedagógicas para o ensino de LE, destaco aqui os Parâmetros Curriculares
Nacionais para o Terceiro e Quarto ciclos de Ensino Fundamental de Línguas Estrangeiras (PCN-LE),publicado em 1998. Os
PCN-LE são baseados no princípio da transversalidade, que é o ensino de uma forma mais teoricamente sistematizada e que
tem como base assuntos mais próximos da vida real, já que considera também as relações entre a escola e a juventude.
Segundo Leffa (1998), os parâmetros não chegam a propor uma metodologia específica de ensino de línguas, mas sugerem
uma abordagem sociointeracional. Em termos do ensino de línguas essa abordagem aproxima os materiais didáticos, sejam
eles textos, vídeos, áudio entre outros, a realidade do aluno.

Embora as leis tenham obrigado a inclusão de LE nos currículos escolares, para se obter o mínimo de proficiência, pesquisas
apontam que alunos e a sociedade de um modo geral acreditam que ainda seja necessário fazer um curso em uma escola de
línguas. Dessa forma, colabora-se para a divisão social de quem pode fazer um curso de línguas, aqueles pertencentes às
classes sociais mais altas, e quem não pode fazer um curso, os de classes sociais mais baixas. Consequentemente, há um
aumento nas diferenças de aquisição da LE entre quem não pode pagar, e quem pode pagar, considerando que quem pode
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pagar tem um ganho linguístico muito maior.

Tais circunstâncias põe em questionamento, para a sociedade, a necessidade de se estudar uma LE, em especial em escolas
públicas. Em contrapartida, um dos argumentos utilizados para reforçar a importância do estudo de LE, em especial o inglês,
que além de promover um status social, segundo uma grande gama da sociedade, é a necessidade do inglês como ferramenta
de leitura, principalmente em níveis de graduação e pós-graduação, o que torna irreal advogar o foco nas chamadas quatro
habilidades linguísticas (produção e recepção oral e escrita), tendo em vista as condições precárias dos contextos de
aprendizagem de escolas públicas (Moita Lopes, 1996). Porém, não criar condições para os alunos desenvolverem todas as
habilidades impede um desenvolvimento linguístico mais amplo.

Tornando ainda mais crítica a situação do ensino de LE nas escolas públicas, encontram-se as condições mínimas de
aprendizagem dadas pelo governo, seja pela carga horária escassa, pela falta de materiais para o aluno, pela descontinuidade
do currículo. Completando a lista de culpados por tal situação, estão os professores, já que uma grande parcela desses mal
sabe o que lecionam. De tal forma um triângulo que fica da seguinte maneira é criado, o aluno não estuda e nada acontece; o
professor não ensina; e o governo não faz cumprir as leis que ele mesmo inventa. Cria-se assim um mito de lugares possíveis
de se aprender uma LE: cursos de idiomas, e lugares (im)possíveis: escolas públicas, sendo o curso de idiomas aquele que irá
suprir as necessidades linguísticas que as escolas públicas não conseguem. Sendo que sim, é possível aprender LE em escolas
públicas desde que todos os reparos sejam feitos, tanto no que diz respeitos aos professores, como aos alunos e no que cabe
aos governos. (Lima, 2011)

2.2.Questões Globais e Locais no Ensino de Línguas

Um dos aspectos enfatizados pelos multiletramentos, que é uma das bases teóricas utilizadas nesta pesquisa, é da diversidade
local e conectividade global. Ambas as vertentes ‘local’ e ‘global’ são de suma importância, por suas características
epistemológicas, em áreas como cultura, língua, medicina, história, entre outras, em que se diferenciam seja por sua
abrangência ou por sua particularidade e que contribuem na construção desta pesquisa qualitativa, em termos de linguística,
tendo assim como foco o ‘local’ numa visão ‘global’.

Com a crescente quantia de meios de troca de informação, está cada vez mais impossível se manter uma cultura local
inalterável. O conhecimento local passa a se tornar global, o que resultou na criação do termo ‘glocal’, segundo Caranagarajah
(2002), seria a manifestação local em relação ao global. Sendo assim, essa noção de ‘glocal’ deve ser tratada em sala de aula
para de tal maneira desenvolver uma compreensão crítica no aluno, em relação ao seu local e/com o global.

Tendo em vista que o conhecimento local é tão diverso quanto o global, Caranagarajah assume a importância de se valorizar o
conhecimento local, enfatizando quão necessário é o reconhecimento dessa diversidade, além da possibilidade de resultar em
discussões entre diversas culturas e localidades e os ganhos epistemológicos, em diferentes áreas, que são geradas:

Paradoxically, local knowledge can motivate conversations between different localities, answering
questions that transcend one&39;s own borders. It is when we acknowledge the localness of our own
knowledge traditions. The assumption that one&39;s knowledge is of sole universal relevance does
not encourage conversation. It is possible to develop a pluralistic mode of thinking through which we
celebrate different cultures and identities and yet engage in projects common to our shared humanity
(p. 257)

Segundo Pennycook (2010), a globalização deve ser vista como o movimento local que se torna global, a chamada
“glocalização” (glocalization), “to deal with local relations to a global language such as English”, já que o inglês é considerado
uma língua global.

Sendo assim, a linguagem é focada nessa pesquisa como prática local, sem desconsiderar os aspectos globais. Sendo parte de
uma multifacetada interação entre humanos e o mundo o uso da linguagem, em termos locais, é uma prática modelada por
precedentes sociais, culturais e históricos, em termos globais. Ou seja, linguagem é uma interpretação que o homem faz do
seu ambiente (Pennycook, 2010).
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2.3. (Multi)letramentos e o ensino de línguas

Foi estudado nesta pesquisa o ensino de inglês sob a ótica dos conceitos de multiletramento. Nessa perspectiva o ato de ler
vai além da decodificação dos signos e palavras, e identificação apenas do significado do texto. É uma nova modalidade de
leitura em termos de construção de significado através da leitura de um texto. Os conceitos de multiletramento levam em
conta, também, os novos formatos de textos e informações, que com o avançar das tecnologias, variam cada vez mais.

Pedagogicamente, o que as escolas têm feito é ensinar a ler e escrever nos métodos clássicos, e restritos a uma única
linguagem e cultura, o que acaba dando uma ideia de que uma única alternativa é a certa, uma única linguagem é viável, e de
que uma única cultura é possível. O que contraria as discussões propostas por pesquisadores da pedagogia do multiletramento
que focam a diversidade local e a conexão global.

A proposta do multiletramento, como sugere o The New London Group, é reconfigurar a relação do aluno com o local e o
global. Em termos técnicos este grupo sugere alguns passos e recursos importantes a serem seguidos na construção do
significado (Designs of Meaning): trabalhar com o disponível (Available Designs); interagir com o que se tem disponível
(Designs), ou seja, transformar o disponível reconstruindo a realidade; e por fim o resultado (The Redesigns) que seria a nova
interpretação da realidade por parte do aluno.

Em outras palavras a proposta do multiletramento é somar ao letramento convencional, aquela que fica em nível de
codificação, decodificação e interpretação, outras modalidades de letramentos, sejam eles críticos, sociais, midiáticos, políticos
entre outros tipos.

Outro aspecto discutido nas propostas dos multiletramento é a diferença entre leitura críticas e o letramento crítico.
Teoricamente falando, a leitura crítica propõe ao aluno a capacidade de detectar e interpretar as intensões de um autor em um
texto. Enquanto o letramento crítico sugere que o significado do texto é sempre múltiplo, contestado, e culturalmente e
historicamente situado, como aponta o artigo de Cervetti, Pardales e Damico (2001).

3. DESCRIÇÃO DOS DADOS

Foram analisados através de questionários os aspectos sócio-histórico-cultural, aplicados a 21 (vinte e um) alunos de 3 (três)
escolas públicas do estado de Sergipe. Duas escolas do interior e uma da capital, sendo uma de Umbaúba-SE (Escola Estadual
DR. Antônio Garcia Filho), uma do Povoado Matinha do Município de Umbaúba-SE (Colégio Municipal Tobias Barreto) e uma da
cidade de Aracaju-SE (Escola Estadual Senador Leite Neto).

A cidade de Umbaúba situa-se a 90km, ao sul, da capital do estado de Sergipe, Aracaju, é cortada pela BR 101, com uma
população média de 23.950 (IBGE 2013). Já o povoado Matinha encontra-se aproximadamente 3km ao leste do município de
Umbaúba, entre Umbaúba e Itabaianinha.

Em Umbaúba existem 25 escolas de ensino fundamental e 3 de ensino médio, entre escolas particulares, estaduais e
municipais. Sua principal economia é o setor de economia, seguido por indústria e agropecuária, com um PIB[1] per capita de
6.618,06 R$[2], e com um IDHM[3] de 0,579[4], segundo estatísticas do IBGE.

Aracaju, por sua vez, é a atual capital do estado do Sergipe, sendo antes a cidade de São Cristóvão. Sua população 614.577
(IBGE 2013), possui 210 escolas de ensino fundamental e 82 de ensino médio, entre escolas particulares, estaduais e
municipais. Sua fonte de economia principal está respectivamente nos setores de serviços e na indústria, com um PIB per
capita 15.913,40 R$, e com um IDHM de 0,770, segundo dados do IBGE.

Quanto as escolas, foram analisados alunos de três escolas públicas, duas estaduais e uma municipal: Escola Estadual Senador
Leite Neto, que fica na capital Aracaju, esta escola apesar de se localizar numa região nobre da cidade, atende à alunos de
bairros periféricos, como bairro Santa Maria e bairro Coqueiral; Escola Estadual Dr. Antônio Garcia Filho, no município de
Umbaúba, esta atende a alunos do município e dos povoados, entre eles povoados de cidades vizinhas como Santa Luzia do
Itanhy e Indiaroba; e Colégio Municipal Tobias Barreto, no povoado Matinha na Cidade de Umbaúba, essa por sua vez recebe
alunos do próprio povoado e regiões próximas ao povoado.
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Foram entrevistados 21 alunos, por meio do questionário sócio-histórico-cultural, nas três escolas citadas, com idades entre
10 e 15 anos (14,28% com 10 anos, 38,9% com 11 anos, 4,76% com 12 anos, 14,28% com 13 anos, 14,28% com 14 anos e
14,48% com 15 anos), e todos do 6º ano, do ensino fundamental. 47,61% (10) alunos se dizem do sexo feminino, enquanto
52,39% (11) do sexo masculino.

No que diz respeito à raça, 42,88% (9) dos alunos afirmam ser pardos, 23,80% (4) dizem ser morenos[5], 14,28% (3) dizem
ser negros, 14,28% (3) morenos claros, 4,76% (1) moreno escuro. Vale ressaltar que de todas as escolas apenas três alunos
(14,28%) relataram ter antecedentes de origem indígena.

Em uma das perguntas do questionário os alunos deveriam respondera com quem eles moram, indicando o grau de
parentesco. A intenção desta pergunta era identificar algumas características das famílias (religião, saber qual a formação que
os familiares destes alunos possuem. No entanto, tendo em vista uma grande variedade nas respostas, essa pergunta foi
adaptada.

A maioria, 52,39% (7), moram com o pai e a mãe, enquanto 14,29% (3) relataram que os avôs/avós são os líderes familiares,
9,52% são as mães, 9,52% (2) são a mãe e o padrasto e 4,76% (1) relatou morar com a mãe e o tio, as respostas de dois
alunos (o que equivale a 9,52%) foram descartadas pois não deram respostas coerentes a pergunta[6]. 90,43% (19) dos
alunos dizem que são de famílias cristãs, e 9,52% (2) não souberam responder a pergunta. Apenas 4,76% (1) aluno falou ter
uma tia umbandista, religião que mistura traços de cristianismo, espiritismo e de religiões afrodescendentes.

Os trabalhos dos familiares foram outras variantes: 24% (6) são trabalhadores rurais, 20% (5) pedreiros, 12% (3)
domésticas, 12% (3) cozinheiras, 8% (2) vigias, 4% (1) carpinteiro, 4% (1) gerente (aluno não especificou de que), 4% (1)
trabalha em salão como manicure e cabelereiro, 4% (1) caminhoneiro, 4% (1) recepcionista, 4% (1) serviços gerais, estes
números referem-se a cada parente em específico dos alunos, e não aos alunos em si.

Apenas 14,28% (3) dos alunos, dos 21, trabalham, 9,52% (2) relataram trabalhar na roça, enquanto 4,76% (1) trabalha em
uma oficina. 38,10% (8) dos alunos moram em áreas rurais/povoados, os demais, 61,10% (13) alunos, moram em regiões
urbanas, 14,28% (3) no interior e 47,71% (10) na capital.

90,48% (19) dos alunos entrevistados nasceram em Sergipe, 4,76% 1 em Alagoas e 4,76% 1 em São Paulo, os demais
9,52%. E apenas um relatou já ter morado por algum tempo no Rio de Janeiro, mas que nasceu em Sergipe.

Todos possuem parentes que moram em outra cidade/estado, e apenas 1 (4,76%) relatou ter uma tia que mora no Canadá, e
que mantem contato com ela.

Agora sobre a classe social dos alunos. Eles foram perguntados se costumam viajar, mas nas respostas diziam que viajavam
para cidades próximas as suas, quando não informaram o local.

Dos 21 alunos, 66,66% (14) têm acesso à internet, 23,80% (5) o fazem pelo computador de suas residências, 4,76% (1) pelo
TeleCentro[7]da escola, e os outros 38,89% (8) dos alunos que disseram ter acesso, acessam pelos seus celulares.
Perguntados se tinham TV a cabo em suas residências, apenas 23,80% (5) responderam que sim.

Quanto as refeições, eles descreveram o que costumam consumir durante o dia (arroz, feijão, carnes, cuscuz, macarrão, pão,
e etc.), e assim podemos chegar à conclusão de que todos fazem as refeições necessárias.

No que diz respeito a parte cultural do questionário, as perguntas foram também referentes ao o dia-a-dia dos alunos.
Perguntados sobre o que costumam assistir, todos relataram assistir filmes, desenhos. Além disso, 30,09% (8) relataram,
também, assistir novelas, e 4,76% (1) falou gostar de assistir MMA. Sobre os seus gostos musicais as respostas foram mais
uma vez parecidas, entre eles pagode, funk, gospel, pop, sertanejo, apenas 14,28% (3) dos alunos relataram ouvir músicas
internacionais com hip hop e pop, a grande maioria tem acesso a esse tipo de música através de amigos, seguido da rádio.

Sobre gênero textual, respostas também parecidas, leem revistas em quadrinhos, horóscopos, revistas, e livros didáticos.
Quanto as datas comemorativas que costumam celebrar outra vez respostas bastantes semelhantes, todos celebram, natal,
São João, páscoa e ano novo, todos em família. Sobre se costumam sair para algum tipo de festa, apenas 9,52% (2), dos 21,
relataram sair para festas de rua/baladas. Aos finais de semana relataram, sair e/ou ficar em casa em família, quanto ao sair
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apenas 14,28% (3) relataram ir ao shopping aos finais de semana com parentes e/ou amigos. Apenas 4,76% (1) relatou sair
com o marido[8] aos finais de semana

4. ANÁLISE DOS DADOS

No que diz respeito ao contexto histórico, é possível identificar um processo de migração de 42,85%, dos quais 38,09% são de
alunos que já moraram em outra cidade, e 4,76% em outro estado. 19,04% desses alunos migraram para a capital, onde
moram há menos de dois anos. Entre os alunos migraram para o interior, a porcentagem é de 19,04%, o que indica um
aumento na população das cidades do interior. Com base nesses dados, O que em termos de comparação a migração
populacional poderíamos dizer que o interior tem saído na frente.

Os dados dos alunos também revelam uma grande miscigenação de raças (42,88% (9) dos alunos se afirmam pardo, 23,80%
(4) se dizem moreno, 14,28% (3) se dizem negro, 14,28% (3) se dizem moreno claro, 4,76% (1) se dizem moreno escuro),
se observamos os dados em que revelam essa grande variedade racial, que é típica do Brasil. E sendo uma pequena parcela
destes de descendência indígena, 14,28% dos alunos.

No que tange os aspectos sociais, os dados revelam que a maioria dos alunos pertence à classe média, classe média-baixa.
Alguns aspectos como o fato de fazerem todas as refeições necessárias, ou seja 100% dos 21 alunos, também o fato de
saírem aos finais de semana, viajarem, 61,90% (13), mesmo que seja para lugares próximos, e de até alguns terem TV a
cabo, 23,80% (5), suas casas, revelam tais status sociais.

É, também, relevante o fato de alguns alunos morarem em bairros periféricos, como no caso dos alunos da Escola Estadual
Leite Neto, que todos os entrevistados moram em bairros como Santa Maria e Coqueiral, bairros de regiões periféricas, são
bairros de Aracaju que sofrem com problemas sociais e de infraestrutura. Há alunos também das zonas rurais, 38,09% dos
aluno (8), mesmo no caso das escolas que se localizam em zonas urbanas.

O que também podemos observar é o fato de uma pequena parcela exercer algum tipo de trabalho, 14,28% dos estudantes
entrevistados. O que pode-se considerar que é uma pequena parcela dos alunos que exercem algum espécie de trabalho.

Outro aspecto de bastante destaque, é a grande variedade de formações familiar, ora vemos famílias em que os líderes são os
avôs/avós, 14,29% (3), ora vemos família formada pelo tio e pela mãe, e até família que seguem o modelo clássico pai, mãe e
irmãos. O que é uma questão de destaque, se levarmos em conta que foram apenas analisados estudantes de escolas públicas
somente do estado de Sergipe, e dados já revelam uma grande variedade de formações familiares.

Já no que diz respeito ao contexto histórico, é possível identificar um processo de migração de 42,85%, dos quais 38,09% são
de alunos que já moraram em outra cidade, e 4,76% em outro estado. 19,04% desses alunos migraram para a capital, onde
moram há menos de dois anos. Entre os alunos migraram para o interior, a porcentagem é de 19,04%, o que indica um
aumento na população das cidades do interior. Com base nesses dados, que em termos de comparação a migração
populacional, poderíamos dizer que o interior tem saído na frente.

Os dados dos alunos também revelam uma grande miscigenação de raças (42,88% (9) dos alunos afirmam ser pardos,
23,80% (4) dizem ser morenos[9], 14,28% (3) dizem ser negros, 14,28% (3) morenos claros, 4,76% (1) moreno escuro), se
observamos os dados em que revelam essa grande variedade racial, que é típica do Brasil. E sendo uma pequena parcela
destes de descendência indígena, 14,28% dos alunos.

Quanto as suas características Culturais, os dados revelam que os alunos estão bastante ligados as suas culturas
locais/nacionais. Com poucos relatos de interferências de culturas estrangeiras, como por exemplo os 14,28% que relataram
escutar músicas internacionais. Nos demais alunos observa-se a grande influência da musicalidade nacional.

O fato se faz presente também aos seus gostos televisivos, já que sua grande maioria respondeu assistir novelas, considerado
a grande influência das produções novelísticas nacionais. Essa característica também se reflete nas datas comemorativas
celebradas pelos alunos, que relataram comemorar São João, Pascoa, Ano Novo, e Natal. Nenhum aluno relatou comemorar
por exemplo halloween, ou alguma outra data comemorativa de origem internacional.
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Tais fatos revelam que os alunos, até mesmo os que têm acesso a internet, os 66,66% dos entrevistados, que poderiam ter
um maior contato, e assim uma influência maior de cultura internacional, até estes alunos relataram manter grandes laços
afetivos com as culturas locais/nacionais.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, pode-se concluir com base nos dados apresentados neste trabalho, que há uma contraste entre as intenções dos
documentos de base nacional/global e as realidades em que se encontram os alunos de escolas públicas de Sergipe.

É notável a tentativa dos documentos, como os PCN e a LDB de trabalharem todas as diversidades existentes nas realidades,
mas isso limita-se na tentativa. As realidades de quais alunos são consideradas nas criação destes documentos, e na produção
de livros didáticos?
E de que forma se deve trabalhar uma LE na vida escolar desses alunos, que como vimos quase não sofrem interferências de
estrangeirismos?
Por exemplo, vimos aqui uma imensa variedade de formações familiares, de que forma essa informação é considerada por tais
documentos?

Todavia, vale ressaltar também a necessidade e a importância de os alunos terem contato com outras culturas em um âmbito
mais global. Como foi mencionado neste artigo, a escola tem o papel de criar condições para que os alunos vejam o outro, a
outra cultura em uma perspectiva crítica, reconhecendo os papéis exercidos em seu próprio grupo e as implicações de suas
escolhas. Ou seja, cabe ao professor envolver os alunos em atividades que abordem o global e local não de forma separada,
mas de complementares – glocal.
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[1] PIB – Produto Interno Bruto.
[2] A cidade com o melhor PIB per capita do país é a cidade de São Paulo, com 42.152,76R$. Enquanto o pior é o do município
de São Vicente Ferrer – MA, com 2,679,66 R$.
[3] IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
[4] O melhor IDHM do Brasil é o da cidade de São Caetano do Sul – SP, com 0.862. Por sua vez o pior é o da cidade de
Melgaço-PA, com 0.418
[5] Tendo em vista que as perguntas do questionário eram abertas e não com alternativas, decidiu-se manter as respostas
como dita pelos alunos, já que, de acordo com a linha de pensamento dos estudos de caso, não pode haver interferências nas
repostas. O mesmo se aplicará em outros momentos.
[6] Os alunos deveriam responder sobre o grau de parentesco (se existente) das pessoas com quem eles moravam, porém
dois alunos deram como resposta os nomes de tais pessoas.
[7] Os TeleCentro são espaços reservados nas escolas destinados ao treinamento presencial e/ou a distância voltado as áreas
tecnológicas, geralmente tais lugares dispõe de computadores e televisões. Geralmente são destinados a comunidade.
[8] O estudante em questão não informou na questão em que perguntava com quem morava o de fato de morar com o
marido, ou não. Sendo assim esse fato foi considerado apenas nesta resposta.
[9] Tendo em vista que as perguntas do questionário eram abertas e não com alternativas, decidiu-se manter as respostas
como dita pelos alunos, já que, de acordo com a linha de pensamento dos estudos de caso, não pode haver interferências nas
repostas. O mesmo se aplicará em outros momentos.
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