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Esta pesquisa etnográfica objetiva analisar a prática pedagógica de leitura em língua inglesa de uma turma do
2º Ano do Ensino Médio de uma Escola Pública, localizada em Sergipe. Tendo que lidar com as dificuldades de
se trabalhar com práticas leitoras, já que a leitura é tida como uma prática repulsiva pela maioria dos
estudantes e ser pouco incentivada pela própria escola, optamos por realizar uma sequência didática (SD) de
quatro aulas com o gênero textual fábulas. Esta SD é um encaminhamento metodológico proposto por Dolz,
Noverraz e Schneuwly (2004). Para realizar esta análise, baseamo-nos em dados coletados de nossa
experiência vivenciada no PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), no período de
setembro a outubro de 2013. Portanto, os objetivos do PIBID visam desenvolver também as competências
comunicativas dos educandos (PERRENOUD, 1999).
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This ethnographic study aims to analyze the pedagogical practice of reading in English Language in a class of
2nd year of High School in a public school, located in Sergipe. Having to deal with the difficulties of working
with reading practices, since reading is considered a repulsive practice by most students and be somewhat
encouraged by the school itself, we chose to perform a didactic following (SD) of four classes with textual
genrer fables. This SD is a methodological routing proposed by Dolz, Noverraz and Schneuwly (2004). To
perform this analysis, we have relied on collected data from our lived experience in PIBID (Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), during the months of September and October 2013.
Therefore, the objectives of PIBID also aim to develop the communicative skills of learners (PERRENOUD,
1999).
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1. INTRODUÇÃO

A presente pesquisa visa discutir a análise das atividades realizadas no Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência – PIBID/UFS, no subprojeto em Língua Inglesa, no período de setembro a outubro de
2013, na turma do 2º ano C do Colégio Estadual Professor Arício Fortes (CEPAF). O atual subprojeto Inglês
está fundamentado na ideia de que o ensino de línguas deve ter em vista a expansão das competências
sociocomunicativas do discente e considerar, primeiramente, que as práticas leitoras devem ser introduzidas
no aprendizado da língua antes de serem apresentados aos alunos os aspectos normativos dessa língua, seja
ela estrangeira ou materna. Essas práticas relacionam-se a contextos sócio-culturais contigentes e múltiplos
que, apesar de parecerem externos ao ambiente escolar, este deve, na verdade, ser responsável pela
articulação entre a leitura escolar e a leitura de mundo (FREIRE, 1982).

Considerando as turmas de alunos do Ensino Regular (da Educação Básica até o Ensino Superior) como
comunidades de leitores (FISH, 1980), se transformadas em grupos focais de trabalho, podem ser tomadas
como objetos de interesse por parte daqueles envolvidos na área de docência de línguas. A interação entre os
licenciandos e o público discente da Educação Básica pode gerar o surgimento de novas propostas
pedagógicas para o ensino de línguas. Portanto, o subprojeto visa investir na formação do docente da área de
Letras para o trabalho com práticas leitoras a partir do resgate de vivências dos licenciandos em Letras, da
leitura analítica, crítica e minunciosa de textos sobre essas práticas e da criação de oportunidades de
aplicação do trabalho com práticas leitoras no ambiente escolar.

Tendo que lidar com as dificuldades de se trabalhar com práticas leitoras, já que a leitura é tida como uma
prática repulsiva pela maioria dos estudantes e ser pouco incentivada pela própria escola, optamos por
realizar uma sequência didática de quatro aulas com o gênero textual fábulas. Escolhemos esse gênero por se
tratar de narrativas curtas, de linguagem simples, familiares à maioria dos discentes e ter como traço
característico ser análoga à realidade. Interpretar uma fábula e sua lição de moral com eficiência pressupõe
uma reflexão acerca da realidade e de suas próprias vivências pessoais, assim como a leitura das fábulas
pode dar suporte a leituras da realidade e seus respectivos problemas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Aprender uma segunda língua dentro do contexto de integração curricular apresenta uma grande
oportunidade ao aprendiz de reforçar o conhecimento do conteúdo adquirido na primeira língua (português) e
desenvolver as habilidades de aquisição de linguagem na segunda língua (inglês). Além disso, as
competências lingüísticas, cognitivas e socioculturais são desenvolvidas ao mesmo tempo, resultando em um
bom aprendizado no que se refere ao sucesso profissional e acadêmico deste aprendiz.

Além disso, a educação é um processo para as buscas e necessidades constantes de conhecimento. Para que
essas buscas continuem, é preciso que existam condições concretas e plausíveis na produção de diferentes
tipos de leituras. Uma vez que, há vários tipos de textos que fazem parte do dia-a-dia dos alunos, tornando a
leitura mais significativa e útil. Muitas vezes, as escolas trabalham apenas com textos didáticos e literários, de
forma burocrática e sem sentido para os alunos.

Conforme os princípios norteadores mencionados nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de
Língua Estrangeira (1998), a visão sociointeracional da linguagem possibilita o desenvolvimento de temas,
tais como: cidadania, a consciência crítica em relação à linguagem e os aspectos sociopolíticos da
aprendizagem de uma língua estrangeira.

Em virtude destes aspectos discutidos, os seus objetivos são amplos e tem como base o princípio da
transversalidade em que se destaca um contexto maior no qual deve estar inserido o ensino das línguas
estrangeiras e a incorporação de relações entre a escola e a juventude, a diversidade cultural, os movimentos
sociais, o problema da violência, o tráfico e uso de drogas, a superação da discriminação, educação
ambiental, educação para a segurança, orientação sexual, educação para o trabalho, tecnologia da
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comunicação, realidade social e ideologia. O ensino baseado nessa abordagem permitirá ao discente o
engajamento discursivo em diferentes práticas sociais.

Ainda segundo os PCN de LE (1998), estão envolvidos no processo de construção de significados três tipos de
conhecimentos essenciais: o conhecimento léxico sistêmico (relacionado aos níveis de organização linguística
das pessoas); o conhecimento de mundo (refere-se ao pré-conhecimento sobre as coisas do mundo); e
conhecimento da organização social (rotinas interacionais que usamos para organizar as informações em
textos escritos e/ou orais).

Quando o aluno está em contato com o texto, em que este é trabalhado de forma que o educando também
possa participar ativamente na construção de sentidos ao longo da leitura, possibilita ao próprio aprendiz a
confirmação de suas antecipações e esta nova informação vinda da leitura é associada aos conhecimentos
anteriores que permite à compreensão e o gosto pela leitura. Nessa etapa, Fish (1980) concorda que a
interpretação vai mais além do que apenas saber qual a “visão do autor” ou “qual ideia ele tentou transmitir”,
mas sim, saber o que o texto causa nos seus leitores, já que o texto não possui um sentido fixo e único, há
várias interpretações e elas são influenciadas por alguns fatores.

Assim, o texto não possui um sentido acabado, ele está em constante mudança e recebe novos significados
de acordo com o sujeito que o lê, já que este, para estabelecer relações, deverá acrescentar-lhe seu próprio
conhecimento de mundo. Ler não é somente atribuição de significado ao que está escrito, mas também é a
construção de sentido que se faz da mensagem transmitida a partir do conhecimento de mundo que se tem,
para que esta nova mensagem, ou parte dela, passe a fazer parte do próprio leitor, modificando-o de maneira
que este comece a enxergar a sua própria realidade com olhos mais críticos e reflexivos.

Compreende-se que a concepção de leitura não é somente a decodificação da escrita, mas, “um processo
psicológico em que o leitor utiliza diversas estratégias baseadas no seu conhecimento linguístico,
sociocultural, enciclopédico” (Kleiman, 2004, p.12), e, ainda, “uma prática social que remete a outros textos e
outras leituras” (Kleiman, 2004, p.10). A partir desse modelo de leitura, Kleiman (2004) propõe uma nova
concepção para o ensino de leitura – a concepção sócio-interacionista – defendida como uma alternativa para
substituir a concepção utilizada na escola, tradicional e empobrecida – a da leitura como decodificação.
Segundo a mesma autora, para o alcance do ensino/aprendizagem eficientes, a leitura precisa ser uma
atividade de compreensão, resultante de uma prática social e interativa entre textos, leituras e interlocutores.

Na visão da autora acima, a aprendizagem – no caso, o aprender a ler – acontecerá por meio da interação
entre os sujeitos envolvidos nesse processo. Kleiman (2004) menciona as seguintes estratégias para o leitor
utilizar e poder compreender o que está lendo: antes da leitura: estratégias para o leitor se dotar de objetivos
de leitura e atualizar os conhecimentos prévios relevantes; durante a leitura: estratégias que permitem o
leitor estabelecer inferências, rever e comprovar sua compreensão enquanto lê e tomar decisões apropriadas
diante de erros ou falhas nessa compreensão; depois da leitura: estratégias para o leitor recapitular o
conteúdo, a resumi-lo e a ampliar o conhecimento que obteve quando leu.

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) trazem como um de seus objetivos a reflexão sobre
a função educacional do ensino de Línguas Estrangeiras e ressalta a importância dessas. As OCEM (2006)
discute uma nova visão do ensino de língua e mostram novas formas de conduzir o aprendizado do aluno.
Segundo o documento, o estudo da gramática deve ser uma estratégia para compreensão, interpretação e
produção de textos. A unidade básica de significação e do processo de ensino-aprendizagem passa a ser o
texto. No que se refere às habilidades a serem desenvolvidas no ensino de LE no ensino médio, este
documento focaliza a leitura, a prática escrita e a comunicação oral contextualizadas. Fica evidente que o
papel educacional de aprendizagem de uma LE vai mais além do que capacitar o aprendiz a usar esta mesma
língua para fins comunicativos.

Outro fator também que se mostra imprescindível no ensino de línguas são os recursos didáticos utilizados
pelo professor. É discutido que o docente trabalhe com materiais autênticos nas suas aulas porque possibilita
ao educando ter contato com textos originais, contribuindo para uma aprendizagem significativa na vida dos
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alunos. Para uma nova abordagem de leitura ser aplicada no ambiente escolar, faz-se necessário romper com
a leitura somente dos manuais didáticos que, em sua maioria, apresentam atividades de leitura baseadas na
visão tradicionalista, com restrita variação de gêneros textuais. Silva (2003) afirma que não há leitor de um
texto só, nem de um único gênero, visto que as informações escritas acontecem de maneiras diferentes na
sociedade.

O mesmo autor afirma ainda que, se o professor não for capaz de fazer uma leitura crítica das contradições
geradoras da pobreza, miséria, injustiça, violência social, não estará levando em consideração importantes
aspectos que fazem a ponte entre o ensino e a vida, escola e cidadania, reflexões necessárias para que ocorra
a leitura crítica. À luz dos PCNs, o ensino-aprendizagem de língua estrangeira no nível médio deve ser
pensado em termos de competências abrangentes e não estáticas, porque sendo “a língua o veículo de
comunicação de um povo, é através de sua forma de expressar-se que esse povo transmite sua cultura, suas
tradições seus conhecimentos” (BRASIL, PCN, 1999, p. 61). Uma vez que a visão de mundo de cada povo
sofre alterações devido a vários fatores, a língua também se modifica para expressar as novas formas de
representar a realidade.

No intuito de evidenciar que é possível despertar cada vez mais o interesse do aluno pela leitura, foi
trabalhado o gênero textual específico “fábulas”, por ser um gênero pouco recorrente no meio escolar, por
envolver a fala e a escrita, além de ser uma linguagem fácil e acessível. Pois, o ensino de leitura deve ser
livre para que o aprendiz possa criar gosto pela leitura e que, desta forma, amplie cada vez mais seu
conhecimento de mundo, bem como no sentido de assegurar o convívio dos educandos com a produção e
interpretação textual no meio em que estão inseridos.

Utilizando a ideia de gênero como (mega) instrumento para agir em situações de linguagem (Dolz e
Schneuwly, 2004) e a concepção de Marcuschi (2000) de que o gênero textual é uma forma concretamente
realizada nos diversos textos empíricos, sustenta-se que o aprendiz tem que adquirir o domínio sobre as
formas e as possibilidades dos diferentes gêneros como parte do processo de aprendizagem do falar e do
escrever. Para isso, é preciso que o professor crie um espaço potencial de desenvolvimento de modo que esse
aprendiz obtenha, na zona de desenvolvimento proximal (VYGOTSKY, 1998), um maior domínio das
características que definem um gênero.

Dolz e Schneuwly (2004) defendem que as sequências didáticas são instrumentos que podem nortear os
professores, promovendo encaminhamentos e intervenções sociais. Além disso, esses autores entendem que
a criação de uma sequência de atividades deve permitir a transformação gradual das capacidades iniciais dos
alunos. Dessa forma, as atividades podem ser concebidas inicialmente a partir daquilo que os alunos já sabem
e, a cada atividade, aumentando o grau de dificuldade excedendo as capacidades iniciais dos alunos.

De acordo com esses autores, a seqüência didática é considerada um conjunto de atividades progressivas,
planificadas, guiadas ou por um tema, ou por um objetivo geral, ou por uma produção dentro de um projeto
de classe. Ela seria constituída de uma produção inicial, realizada sobre uma situação de comunicação que
orientaria a seqüência didática, e de módulos que levam os alunos a se confrontarem com os problemas do
gênero tratado de forma mais particular. Para terminar, concluiria com uma produção final.

Os três passos acima citados constituiriam o projeto de classe. As seqüências, cujo objetivo central é a
produção escrita de textos, são comumente organizadas em torno de gêneros. Os gêneros se constituem
como artefatos simbólicos que permanecem à disposição na sociedade, constituindo como práticas sociais de
referência com finalidade de educar. Contudo, só podem ser considerados como verdadeiros instrumentos
quando se tem apropriação deles, considerando-os úteis na interação com a linguagem. Logo, no ensino de
gêneros, se os aprendizes não sentirem necessidade de um determinado gênero para seu agir verbal, haverá
muito maior dificuldade para sua apropriação.

Em relação ao uso de gêneros como instrumentos para o ensino e eixo organizador de sequencias didáticas, é
preciso que o conjunto de atividades propicie a transposição didática adequada dos conhecimentos científicos
sobre os gêneros para o nível dos conhecimentos a serem efetivamente ensinados, de acordo com as
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capacidades dos alunos, suas necessidades, interesses e objetivos. Especificamente para a produção escrita,
ela pode ser constituída de oficinas que possibilitem a produção como processo e não como produto.

Uma produção inicial seria realizada a partir de uma situação de comunicação que demandaria a produção de
textos do gênero enfocado. O papel da produção inicial é o de ser instrumento de diagnóstico e a primeira
ocasião de aprendizagem, construindo-se as representações da situação de comunicação. Por meio da
produção inicial, é possível conhecer as capacidades de linguagem já existentes e as potencialidades dos
aprendizes, definindo-se o conteúdo a ser explorado pela sequência didática e motivando os alunos.

Em seguida, os módulos levariam os alunos a se confrontarem com as características de textos pertencentes
ao gênero tratado. Os módulos da sequência didática seriam confeccionados a partir da descrição e definição
dos problemas e dificuldades dos alunos e em relação às características que devem ser ensinadas do gênero
em questão. A escolha desses módulos depende das capacidades dos estudantes, do nível escolar, do
currículo e do gênero trabalhado. Outra influência sobre a construção dos módulos seriam as características
histórico-culturais particulares de cada classe, que também determinaria intervenções didáticas diferenciadas
e diversificadas.

Assim, o processo de ensino-aprendizagem de LE deve ser entendido como essencial pela sociedade, porque
além do aluno internalizar seu papel social e desenvolver-se psicologicamente, terá maiores condições de
questionar, compreender a sua própria linguagem e desenvolver um profundo respeito pela cultura alheia
que, tal como a sua própria, possui manifestações sociais específicas. E aprender uma língua estrangeira
como o inglês complementa a formação do educando enquanto ser humano, melhorando o seu processo
cognitivo. Enfim, o ensino de LE nas escolas deve ser atribuído à forma de inclusão social e interação cultural.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Durante os meses de setembro e parte do mês de outubro de 2013, tivemos reuniões que ocorriam
semanalmente às 17 horas das quartas-feira no Auditório de Letras, situado no Departamento de Letras da
Universidade Federal de Sergipe. No primeiro momento, fomos divididos em grupos de quatro, composto por
dois veteranos no projeto e dois novos bolsistas, em que cada grupo se ocuparia de uma turma. Também nos
foi explanado os objetivos gerais do projeto e do subprojeto de Inglês e nos foi proposta a leitura e
fichamento dos dois primeiros capítulos da obra “Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura” de Ângela
Kleiman, a partir dos quais discutimos quais práticas leitoras seriam aplicadas futuramente em sala de aula.
Tais discussões foram expandidas para além dos encontros semanais no Auditório de Letras com a criação dos
fóruns de debates criados no blog oficial do subprojeto: http://
pibidingles.wordpress.com
/ para fomentar mais discussões acerca do tema.

Com o projeto em andamento, os bolsistas novatos não tiveram o período específico para observação e, em
poucas semanas, já tiveram que planejar e realizar as atividades em sala de aula, mais especificamente, duas
novas bolsistas foram designadas para trabalhar com o 2º C do Colégio Estadual Arício Fortes, situado no
Bairro América, em Aracaju, no período de 26 de setembro de 2013 a 17 de outubro de 2013. O nosso grupo
optou por trabalhar com o gênero textual fábulas através de uma sequência didática (SD) composta por
quatro aulas, cujo norte metodológico foi proposto por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004).

1ª aula: 26-09-2013

Reunimo-nos na sexta da semana anterior ao início da aplicação da oficina para combinar os últimos detalhes
e para a discussão de possíveis alterações na atividade que viria a ser aplicada na quinta-feira seguinte. A
atividade consistia em realizar um exercício que continha três partes: a primeira consistia numa pré-leitura
das fábulas com o fim de ativar do conhecimento prévio dos alunos e termos a noção do que e do quanto eles
conhecem desse gênero; a seguir, tem-se uma imagem que ilustra a fábula “A Cigarra e a Formiga”, sem o
título e nada que indicasse o nome dela além da própria imagem, esperando-se, assim, que os alunos
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pudessem deduzir a partir da ilustração de qual fábula se tratava; logo depois, damos a eles a fábula “A
Cigarra e a Formiga” de Esopo redigida em inglês e pedimos que tentassem identificar o máximo de palavras
possíveis, cognatas e conhecidas a fim de facilitar a compreensão do texto.

A seguir, apresentamos a mesma fábula, mas da autoria de La Fontaine, redigida em português e estruturada
em versos, diferentemente da primeira, que está em prosa, com o intuito de fazê-los perceber as diferenças
entre ambas e compreender mais sobre o gênero; na terceira parte, ampliamos o foco e trouxemos um
debate mais reflexivo, numa tentativa de despertar o senso crítico e a leitura ativa tanto da fábula em si
como da realidade. Pedimos para alunos opinarem sobre os comportamentos das personagens, pois, como as
fábulas representam ações humanas, refletindo sobre as atitudes das personagens, refletimos sobre nós
mesmos como seres humanos e sociais.

Para a aplicação da primeira atividade, dividimos a turma, que eram em 12 pessoas, em três grupos (um dos
alunos pediu para fazer o trabalho só), mas a atividade deveria ser feita individualmente, portanto, a folha de
atividade foi distribuída a todos. Como somos quatro bolsistas, inicialmente cada uma ficaria responsável por
cada grupo inclusive, o rapaz que optou por trabalhar só, porém nós optamos por ter certa mobilidade pela
sala, circulando entre os alunos, expondo a atividade em voz alta e mostrando-lhes como proceder na
mesma. Acompanhamos e orientamos de perto cada grupo, tirando suas dúvidas, etc.

Porém, em um dos grupos, tivemos o maior obstáculo desse dia, uma aluna apresentou resistência para a
realização da atividade, evitando interagir. Não nos olhava e não falava conosco quando nos dirigíamos a ela,
indagando-nos o porquê da resistência dela. Perguntamos se ela estava achando a atividade chata ou se não
gostava de inglês ou se alguma coisa no nosso procedimento a estava chateando. Ela persistia no silêncio, até
que uma amiga do grupo respondeu por ela que a moça estava sofrendo de alguns problemas com o
ex-marido e isso estava afetando o rendimento da mesma no exercício. Mas Alexsandra, muito habilmente,
conversou com a moça, que após essa curta conversa, resolveu toda a atividade rapidamente.

Outro obstáculo foi devido à hiperatividade de um grupo de rapazes que, apesar de terem resolvido bem o
exercício escrito, fugiam constantemente do que lhes era proposto no que se referia à manifestação oral,
fazendo piadas ou simplesmente tocando em outros assuntos, o que deixava a turma, no geral,
desconcentrada. Esse caso, apesar de ser mais corriqueiro que o primeiro, foi o mais difícil de contornar e não
conseguimos acalma-los. Quanto ao caso do rapaz que se negou a fazer a atividade em grupo, este, como
dito, foi um obstáculo em menor grau. Ele pediu para fazer a atividade sozinho e o fez com facilidade e
agilidade, apesar de não ter se manifestado oralmente. Entretanto, julgo necessária a integração do rapaz a
um grupo, pois penso que se há um aluno que detém uma bagagem de conhecimento maior, ele deve
desprender-se de uma atitude individualista e deve habituar-se a solidarizá-lo, compartilhá-lo com outros
colegas com dificuldades.

No geral, tivemos um pouco de dificuldade de nos fazermos entender sobre nosso papel em sala de aula e o
objetivo do mesmo, o que provavelmente dificultou um pouco o decorrer do mesmo. Como nós, bolsistas, e
os estudantes do 2º C têm idades próximas, os alunos achavam que a relação de respeito para conosco
deveria ser diluída e nos tratavam como uma colega de sala que estava apresentando trabalho, sem
compreender a seriedade do nosso projeto. Quanto ao relacionamento com a professora da turma, apesar de
as bolsistas Maria José e Alexsandra trabalharem desde 2011 com a professora Ieda, ela ainda insiste em
confundir nossa função com a dos estagiários. Assim, ela nos deu controle quase total da turma, não fez
qualquer intervenção na atividade, ausentando-se por alguns minutos e, posteriormente, permanecendo num
canto da sala de aula, provavelmente, corrigindo outras atividades.

2ª aula: 3-10-13

Para a aplicação da segunda atividade, reunimo-nos na segunda-feira (30-09-2013) e procedemos como na
primeira reunião: discutimos detalhes da atividade e debatemos possíveis alterações na mesma. Mas
também, compartilhamos as experiências da primeira atividade que fora ministrada na quinta-feira anterior,
os avanços e os atrasos e sobre as mudanças de nossa conduta para tentar lidar com os problemas que
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atrapalharam o decorrer do exercício. O exercício em questão consistia na exibição de duas versões em vídeo
da fábula “A Tartaruga e a Lebre”, sendo que a primeira representava a fábula tradicional e a segunda
mostrava uma versão moderna da mesma. Na primeira versão, temos como cenário a floresta e nossos
personagens corriam com as próprias pernas, enquanto na segunda, passa-se numa cidade moderna e os
protagonistas apostam a corrida de carro, no formato do famoso “raxa” e, quando a tartaruga vence, ela
“ganha” um grande topete que a lebre tinha, representando poder, e a sua namorada.

Depois, partimos para a resolução da atividade escrita e para a discussão sobre o que fora compreendido dos
vídeos apresentados. Trabalhamos nesse exercício principalmente a habilidade de compreensão
(“comprehension”), e perguntamos questões a fim de guiar o entendimento da fábula e do que foi
apresentado no vídeo, as diferenças entre as duas versões, e qual foi a lição de moral que a fábula quis
passar. Também fizemos com que eles refletissem sobre eles mesmos, trazendo as questões apresentadas na
estória para a vida cotidiana, fazendo-os refletir sobre as próprias atitudes no dia-a-dia.

Após termos apresentado a fábula através de outra mídia (os vídeos) e acessando o conhecimento prévio dos
alunos sobre a mesma, entregamos a eles a estória escrita em inglês, mas, divididas em quatro partes
embaralhadas. Demos a eles um pequeno glossário com palavras-chave que os permitiriam entender a ideia
principal de cada trecho e pedimos que eles fossem circulando as palavras conhecidas e cognatas para
facilitar a compreensão do texto. Para a aplicação da oficina, tínhamos em sala de aula 13 alunos e pedimos
que eles formassem o mesmo grupo da semana anterior e os que tivessem faltado se unissem a um grupo de
sua livre escolha e distribuímos a atividade escrita para que cada um respondesse individualmente (apesar da
possibilidade de debate em grupo). Porém, como nós só tínhamos disponíveis dois notebooks para a exibição
do vídeo, pedimos que dois dos três grupos se juntassem a fim de restarem um notebook para cada grupo.

Como a Alexsandra não pode se fazer presente por conta das exigências do emprego dela em outra escola,
ficamos em três e Rafaela ocupou-se de um grupo enquanto eu e Maria José do grupo maior. O mais
desafiador foi esse grupo maior, que alguns estavam agitados e conversadores e outros se encontravam
distraídos, usando o telefone celular. Sentimos certa dificuldade em atrair a atenção dos mesmos para a
atividade e, inclusive, um deles deixou boa parte da mesma em branco. No entanto, eles responderam a
atividade e nos davam respostas às nossas perguntas, apesar de fugirem frequentemente do assunto.
Acredito que essa hiperatividade se deve ao fato de eles estarem “confortáveis” com bolsistas quase tão
jovens quanto eles, por ser a segunda aula, portanto, sentindo-se em uma relação mais próxima conosco e
por acharem que não estamos dando aula, estamos lá para diversão deles.

Tivemos de encerrar a aula 5 minutos mais cedo a pedido da professora Ieda, que queria expor aos alunos
um trabalho da disciplina dela que eles deveriam fazer, mas acreditamos que o tempo foi suficiente para a
realização da atividade.

3ª aula: 10-10-13

Reunimo-nos no dia 07 de outubro de 2013, uma segunda-feira, para debater sobre a nova atividade que
viria a ser aplicada na quinta feira (10-10-2013) da mesma semana e sobre a aula da semana seguinte
(17-10-2013). Essa atividade era pequena, com apenas uma questão, mas não era simples: foi apresentado
aos alunos, em português, a fábula do “Sapo e o Escorpião”. Posteriormente, nós, bolsistas, elaboramos
questões a serem respondidas pelos alunos, mas que não estariam na atividade escrita, a fim de guiar melhor
a compreensão dos mesmos quanto à moral da história da fábula. Daí, pedimos a eles que elaborassem uma
moral da história em inglês, baseado nos conhecimentos prévios de inglês deles com o auxílio do dicionário.

A atividade deveria ser feita individualmente, ou seja, não dividimos os 15 alunos presentes em grupos, mas
a consulta ao colega era opcional. Restringimos, entretanto, o uso de aparelhos celulares para não
desconcentrá-los na atividade, mas nossas tentativas foram em vão: eles o fizeram (como nas aulas
anteriores, apesar de nossa insistência), o que fez com que a atividade se estendesse até a semana seguinte.
Ocorreu também de um aluno abster-se da realização do exercício, sem qualquer justificativa: simplesmente
não quis responder e acatamos sua decisão. Ele faz parte de um pequeno grupo de alunos que, desde a
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primeira semana, atrapalham as aulas constantemente com conversas paralelas e frequentes fugas das
discussões propostas, o que dificultou o diálogo com eles, consequentemente, o relacionamento com os
mesmos. Como imaginávamos, a atividade de todos eles ficou inacabada (exceto um, que finalizou logo no
primeiro dia) e as recolhemos para entregar-lhes na aula seguinte. Não deixamos que a atividade fosse
levada para ser resolvida em casa devido a más experiências que Maria José e Alexsandra passaram com esse
procedimento, pois eles raramente entregavam a atividade resolvida. Por isso, decidimos que os exercícios
seriam realizados unicamente em aula.

4ª aula: 17-10-2013

No nosso último dia na Escola, demos continuidade a atividade deixada na semana anterior, o que tomou
cerca de 30 minutos da aula. Nos últimos 20 minutos, revisamos sobre o gênero “fábulas” e sobre os contos
mostrados nas atividades e suas respectivas lições de moral. Aproveitamos também para conversar sobre
esse mês de oficina, perguntamos se e como o nosso trabalho ajudou a fazê-los lidar melhor com textos
escritos em inglês, o que eles acharam das aulas no geral.

4. RESULTADOS

A partir da correção das atividades propostas durante a aplicação da oficina, pudemos fazer algumas
inferências. Avaliando as respostas da primeira atividade, acreditamos que alcançamos parcialmente nosso
objetivo, que consistia na ativação do conhecimento prévio referente ao gênero textual fábulas. Percebemos
que, no geral, as perguntas que exigiam respostas subjetivas mais longas e mais reflexão tendiam a ter
respostas vagas, incompletas ou evasivas, apesar de alguns resultados satisfatórios em que pudemos
perceber que o aluno conseguiu recuperar bem o estoque de informações prévias referentes a fábulas.

Ainda na primeira atividade, trabalhamos também com questões subjetivas mais curtas e questões objetivas,
nas quais os resultados foram bastante satisfatórios. Nesse mesmo exercício, depois de ativarmos o que os
alunos sabiam sobre fábula, propomos questões de interpretação e compreensão sobre a fábula “A Formiga e
a Cigarra”, que, no geral, obtivemos resultados positivos, apesar de a maioria dos discentes terem sentido
certa dificuldade quanto à interpretação da lição de moral da fábula.

Já na segunda atividade, focamos na habilidade de interpretação e compreensão e os resultados, no geral,
foram positivos. Entretanto, em relação à primeira atividade, percebemos mais questões em branco,
principalmente a que pedia a interpretação da lição de moral da fábula “A Tartaruga e a Lebre”, a que
questionava se eles, os alunos, conseguiriam relatar alguma situação da vida cotidiana que se assemelhasse
ao que ocorre na fábula e sobre o que fez a Lebre perder a corrida. Percebemos, então, que eles são capazes
de lembrar a história da fábula e interpretá-la, mas com certa superficialidade, e têm dificuldade fazer
interpretações mais profundas, complexas e críticas e de estabelecer relações entre a ficção e a realidade,
não compreendendo bem o que cada personagem na fábula representa. Tentamos trabalhar nesse ponto,
mas, sentimos dificuldade, já que não é fácil despertar nos alunos, em tão pouco tempo, o senso crítico
necessário para se interpretar textos e a realidade.

Na terceira e última atividade, focamos no uso do inglês por parte dos alunos pedindo que eles redigissem a
lição da moral da fábula “O Sapo e o Escorpião” em inglês, o que mobiliza conhecimento e uso da língua
inglesa, interpretação de texto e elaboração de reflexões acerca do mesmo. Nesta atividade, dos 17 alunos
presentes, apenas um deixou sem resposta, dois responderam em português, e os outros 15 alunos
responderam como pedido, em inglês, consultando o dicionário. Dos 16 que responderam, apenas sete
redigiram uma lição de moral, enquanto os outros nove redigiram um resumo da história ou deixaram a
questão inacabada. Alguns até redigiram um resumo da fábula perfeitamente em inglês, mas não redigiram a
lição de moral, enquanto outros, apesar de terem escrito e refletido bem acerca da lição de moral, sentiram
dificuldade de passar para o inglês.

Dessa última atividade, pudemos concluir que a maioria dos alunos dessa turma de 2º ano do Ensino Médio,
mesmo após seis anos tendo o Inglês como LE na sua grade curricular, possui pouca intimidade com a língua
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inglesa e mesmo com o uso do dicionário de Inglês/Português e Português/Inglês, o que dificultou um pouco
o nosso trabalho. Mas, mesmo com essas limitações, os dicentes, no geral, interagiram conosco e
dedicaram-se bem à resolução das atividades propostas por nós.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No que concerne à conclusão do trabalho, podemos dizer que foi satisfatório, apesar de algumas condições
tanto externas como internas não contribuíram para um resultado perfeito, isso inclui ambiente escolar e
motivação dos alunos. Mesmo assim, a sequência didática foi trabalhada para direcionar os alunos a prática
leitora e com isso ativar o senso crítico e interpretativo deles, assim, de certa forma, as aulas corresponderam
ao que desejávamos, porém houve aqueles que não quiseram participar para responder as questões,
problemas frequentes nas escolas públicas e muito discutidos nas Orientações Curriculares para o Ensino
Médio de língua estrangeira, em que tivemos como base para a escolha e realização das atividades, além de
outras fontes bibliográficas, mencionadas ao longo desta pesquisa.

Tentamos, desta forma, aplicar uma metodologia educacional diferente da tradicional que focalizava apenas o
aprendizado da gramática, por isso, utilizamos os conhecimentos gramaticais de forma contextualizada,
levando em conta a realidade dos próprios alunos para a formação de leitores independentes e apreciadores
da língua estrangeira trabalhada. Assim, desempenhamos um trabalho aplausível, mesmo com tantas
deficiências no ensino das línguas estrangeiras nas escolas públicas.
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