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PREFÁCIO

O presente e-book é um registro de algumas das 
muitas experiências bem sucedidas desenvolvidas 
por bolsistas e supervisores ao longo dos vinte e 
cinco anos de existência do Centro de Línguas da Fa-
culdade de Letras da Universidade Federal de Goiás 
(doravante CL/FL/UFG). Ele é também a celebra-
ção de uma trajetória de muito êxito, visto que um 
projeto de extensão não duraria tanto tempo se não 
fosse bem estruturado, consistente em suas ações 
e, principalmente, se não oferecesse um serviço de 
qualidade.

O CL/FL/UFG iniciou as primeiras atividades de 
forma experimental em 1994 e, em 1995, já passa-
va a existir como projeto de extensão, com estrutura 
semelhante à que existe hoje.  De lá para cá, a sua 
visibilidade e clientela aumentaram bastante, tendo 
em vista a relevância do trabalho executado. As ativi-
dades de extensão visam, prioritariamente, ao aten-
dimento do público externo à universidade, porém, 
o CL/FL/UFG também atende uma boa parcela da 
comunidade universitária. Muitos desses alunos já 
conseguiram participar de intercâmbios ou ingres-



sar em cursos de pós-graduação graças, entre outras 
coisas, aos conhecimentos de língua portuguesa ou 
de línguas estrangeiras adquiridos por meio deste 
projeto.

Somente a oferta dos cursos de línguas para as 
comunidades externa e universitária já seria sufi-
ciente para justificar a sua existência, porém o CL/
FL/UFG é também um importante campo para a for-
mação inicial e continuada de professores bolsistas, 
alunos da Faculdade de Letras/UFG. A oportunidade 
de estágio não-obrigatório oferecida pelo projeto já 
colaborou com a formação de centenas de estagiá-
rios ao longo desses vinte e cinco anos. O criterio-
so processo de seleção, a capacitação oferecida e 
o acompanhamento realizado pelos supervisores 
fornecem aos estagiários o auxílio necessário para 
que desempenhem um bom trabalho no projeto e, 
posteriormente, no mercado de trabalho.

 O CL/FL/UFG tem se mostrado um terreno fér-
til para a aplicação de diferentes metodologias de 
ensino. Dentre os artigos deste e-book, há exemplos 
da aplicação da abordagem comunicativa, da abor-
dagem instrumental, do ensino sob a perspectiva 
crítica, do uso das novas tecnologias educacionais, 
bem como da mescla entre cultura, literatura, arte e 
língua. Cada uma das áreas das línguas ensinadas no 



projeto tem a liberdade de decidir como conduzir o 
seu trabalho, sendo que o foco principal de todas 
elas é o desenvolvimento da comunicação fluente 
em situações cotidianas, não esquecendo, porém, o 
aprimoramento das demais habilidades linguísticas.

No rol de suas atividades, o CL/FL/UFG também 
é um campo importante para o desenvolvimento de 
pesquisas da Faculdade de Letras. Muitas monogra-
fias, dissertações, teses e trabalhos de Prática como 
Componente Curricular já foram desenvolvidos 
tendo as turmas do projeto como objeto de estudo e 
campo para coleta de dados. Alguns resultados des-
sas pesquisas estão contemplados nos artigos que 
compõem este e-book.

Por meio dos aspectos mencionados, é possível 
perceber que o CL/FL/UFG é um projeto cujas ati-
vidades se baseiam nos três pilares que sustentam a 
universidade. A união entre ensino e pesquisa com a 
atividade de extensão faz com que o CL/FL/UFG seja 
um projeto forte, relevante e bem consolidado, e um 
dos resultados mais perceptíveis dessa consolida-
ção é o fato de ele figurar entre os maiores e mais 
duradouros projetos de extensão da UFG.

Os dados quantitativos do CL/FL/UFG são expres-
sivos não só para a Faculdade de Letras, mas para a 



UFG como um todo. A cada semestre, mais de uma 
centena de turmas de idiomas são oferecidas, várias 
parcerias já foram estabelecidas e mais de seis mil 
alunos se formaram em seus cursos desde a sua 
criação.  Outro ponto de destaque é o dinamismo de 
suas equipes. O CL/FL/UFG produz o máximo com o 
mínimo, tendo em vista que as equipes de secretaria 
e supervisão são bastante reduzidas. O CL/FL/UFG 
é tido como um bom modelo de administração pela 
Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE), que gere 
os seus recursos. Assim sendo, em vários aspectos, 
o projeto se traduz como um exemplo de eficiência e 
bom desempenho.

Neste projeto, tive a honra de ser estagiária e, pos-
teriormente, supervisora, aluna e coordenadora por 
quatro mandatos. É também com muita honra que 
faço o prefácio deste e-book, que representa vinte e 
cinco anos de um trabalho árduo, porém muito grati-
ficante para todos e todas que o desempenham. E que 
venham muitos outros anos de trabalho e sucesso!

Valdirene Maria de Araújo Gomes
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Apresentação

O livro Aprender e Ensinar no Centro de Línguas da 
UFG: múltiplas experiências e desafios ora apresentado 
é um produto colaborativo de celebração do jubileu de 
prata do Centro de Línguas da UFG como um projeto 
longevo e de muitos frutos positivos em sua história. 
Esta obra, realizada a várias mãos, reúne artigos de dife-
rentes autoras e autores, todos envolvidos diretamente 
com o CL/FL/UFG nos papeis de aluna/os bolsistas, 
professora/es, supervisora/es e coordenadora/es, que 
participaram da construção e do desenvolvimento do 
projeto ao longo desses anos e muito colaboraram pelo 
seu incontestável sucesso enquanto ação de extensão de 
nossa universidade.

O ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras há 
muito é considerado como fundamental na formação 
geral de alunos e cidadãos, para além de sua dimensão 
prática. Estudiosos das áreas de Educação e da Linguís-
tica Aplicada, dentre outras, salientam essa importância 
ao nos esclarecerem que o estudo de uma língua estran-
geira concorre para o desenvolvimento dos educandos 
em diversos aspectos sociais, culturais e afetivos. No 
contato com as línguas e culturas do outro e na inevitá-
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vel comparação advinda dessas interações, o educando 
poderá ressignificar seus valores culturais e ampliar sua 
visão de mundo, desenvolvendo também um pensamen-
to crítico que contribui para uma atitude maior de res-
peito às diferenças e a construção de relações humanas 
mais solidárias. Os trabalhos aqui apresentados mos-
tram experiências de ensino e aprendizagem vivencia-
das e realizadas no CL/FL/UFG que corroboram, de uma 
forma ou de outra, esses desdobramentos educacionais 
de formação.

Para a nossa comemoração, este livro traz diversos 
artigos das diferentes línguas ensinadas no Centro, 
apresentados em três eixos temáticos, que vão de rela-
tos de experiências e práticas docentes, passando por 
questões importantes sobre a relação entre língua-cul-
tura, a interculturalidade, o uso de literatura e canções 
em aulas de línguas, o foco na afetividade presente nas 
trocas educativas, até aspectos sobre ensino-aprendiza-
gem que envolvem saberes e papeis distintos, recursos e 
tecnologias utilizados pelos profissionais de ensino em 
suas práticas pedagógicas.

No eixo 1 – Relatos de experiências e práticas de está-
gio no CL/UFG – encontram-se reunidos dez artigos em 
diferentes línguas que apresentam as vivências de alu-
na/os-professora/es de estágio no Projeto assim como 
as variadas experiências de ensino, supervisão e coor-
denação envolvidas nas diferentes funções exercidas. 
O primeiro, intitulado “A governança e a gestão na rede 
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‘Centro de Línguas da Faculdade de Letras da UFG’”, de 
autoria do professor Antón Corbacho Quintela, traz uma 
reflexão crítica sobre a sua participação no Projeto CL/
FL/UFG como supervisor de língua espanhola e uma au-
toanálise da sua experiência como coordenador do Pro-
jeto entre os anos 2011 e 2014. O segundo artigo, “Cen-
tro de Línguas/UFG como lócus de formação docente: a 
importância do intercâmbio entre supervisores e super-
visionados” de autoria da professora Alexandra Almeida 
de Oliveira e do professor Luiz Maurício Rios, evidencia 
a importância de uma indução profissional sólida na 
formação pedagógica dos docentes em formação inicial, 
dando destaque ao importante papel da interação entre 
supervisores e estagiários. Na sequência, o terceiro ar-
tigo, “A língua espanhola no Centro de Línguas da UFG: 
experiências docentes ao longo dos últimos 25 anos”, 
da professora Cleidimar Aparecida Mendonça e Silva, 
apresenta os depoimentos de vinte professoras/res de 
língua espanhola que atuaram como estagiárias/os no 
CL com os relatos de ricas experiências que contemplam 
a trajetória e contribuições dessas/desses docentes que 
fizeram parte da história do nosso Projeto. O quarto arti-
go, intitulado “Língua e Cultura Italiana no CL: língua de 
resistência”, de autoria da professora Margareth de L. O. 
Nunes, é um memorial da presença da Cultura e Língua 
Italiana como Língua Adicional no âmbito da formação 
presente no Curso de Letras e no Centro de Línguas da 
UFG, entendida como língua de resistência diante das 
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tentativas de silenciamento da pluralidade linguística 
proposto por diferentes instâncias governamentais ao 
longo dos últimos anos. O quinto artigo, “L’importance 
du stage auprès du CL/UFG pour ma formation et pour 
la construction de mon identité professionnelle”, do pro-
fessor  Rodrigo Edvard Araújo Silva, traz um relato de 
sua experiência como professor estagiário de francês no 
CL/UFG, a qual gira em torno de três eixos: acompanha-
mento, ensino prático e formação continuada. No sexto 
artigo, “Formação e Ensino em Língua Italiana no Centro 
de Línguas da UFG”, a professora Marta P. S. Zanini faz 
também uma reflexão sobre a sua participação no Proje-
to CL como professora de língua italiana, compartilhan-
do suas experiências de formação profissional. Na se-
quência de relatos de experiências formativas, o sétimo 
artigo, “Estágio orientado na construção de uma prática 
reflexiva”, da professora Fernanda Cristine Guimarães, 
apresenta seu desenvolvimento profissional na nossa 
instituição, na qual ressalta a importância da articula-
ção entre teoria, prática e reflexão para uma formação 
docente; e o oitavo artigo, “Uma defesa do papel civiliza-
tório do estágio do CL/UFG na formação de professores: 
um relato pessoal”, do professor Thales Rodrigo Vieira, 
traz sua experiência pessoal como estagiário no Projeto, 
período que foi decisivo para o seu desenvolvimento 
como professor de Língua Francesa, ressaltando a im-
portância do curso de formação de professores do CL/
UFG. O nono artigo, “Reflections on Teaching English for 
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Specific Purposes at a Language Center”, das professo-
ras Patrícia Verônica Moreira e Eliane Carolina de Oli-
veira, demonstra a importância de um centro de línguas 
em uma universidade pública para promover a prática 
de ensino reflexivo de futuros professores na área de 
línguas estrangeiras, relatando a experiência pessoal 
de uma das autoras na sua formação docente e o papel 
de sua supervisora nesse processo. Descreve, ainda, a 
realização de uma pesquisa-ação desenvolvida com dois 
grupos de Inglês para Fins Específicos em um ambiente 
híbrido, como forma de promover a autonomia e ofere-
cer aos alunos feedback individual sobre o aprendizado 
e o uso de estratégias de leitura. O décimo artigo que 
fecha essa temática, “Ensino de Língua Inglesa para 
Aprendizes da Terceira Idade no Centro de Línguas/FL/
UFG – relato de experiência”, das professoras Valdirene 
Maria de Araújo Gomes e Mariana Bênia de Paiva, traz 
o relato de uma prática nova e enriquecedora para pro-
fessores e alunos do Projeto com a criação da primeira 
turma experimental de ensino de Inglês para pessoas 
da terceira idade, experiência positiva que serviu para 
mostrar que aprendizes mais velhos podem e devem 
aprender uma língua estrangeira. 

O eixo 2 – A relação entre língua-cultura, intercultu-
ralidade-afetividade, o papel da literatura e de canções 
no ensino de línguas – é composto por sete artigos que 
trazem experiências pedagógicas variadas no uso de 
literatura em aulas de línguas e evidenciam aspectos 
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afetivos promovidos por essas interações culturais nos 
cursos de línguas. O primeiro artigo, intitulado “Língua 
e cultura italiana: entre o Sertão e o Cerrado do Brasil”, 
da professora Francimária Bergamo, relata a sua expe-
riência como docente do CL/UFG na área de italiano, 
fazendo uma reflexão sobre a sua formação acadêmica 
em Língua e Literatura Italiana pela Unesp/Assis e uma 
discussão sobre a sua  prática de ensino encontrada 
no Projeto, experiência que trouxe benefícios para sua 
formação profissional. O segundo artigo intitula-se 
“Interculturalidade e afetividade no ensino de Italiano 
no Centro de Línguas da UFG”, de autoria da professora 
Andréia Batista Coelho, no qual a autora apresenta uma 
narrativa pessoal que trata da influência da formação 
obtida no CL/UFG para a constituição de sua identidade 
docente apresentando experiências de interculturalida-
de e afetividade como princípios formativos para alcan-
çar uma educação pública democrática e de qualidade. 
“Language and Literature: two sides of the same coin” 
é o terceiro artigo de autoria do professor Danilo Neves 
Pereira e da professora Dilys Karen Rees, em que é nar-
rada a experiência didática de um dos autores com o uso 
de literatura em suas aulas de inglês no Projeto sob a 
supervisão da outra autora, numa perspectiva defendi-
da por ambos segundo a qual língua e literatura são fa-
ces da mesma moeda e, portanto, não devem caminhar 
dissociadas em aulas de línguas. O quarto artigo desse 
eixo temático, intitulado “Bringing African Literature to 
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the EAL Classroom: an intercultural practice”, assinado 
pelas professoras Ana Luisa Martinez Burguillo Men-
donça Lucas, Letícia Nogueira Allem, Natália Dias de 
Aquino e Dilys Karen Rees, desenvolve discussões sobre 
linguagem e cultura e a complexidade da relação entre 
elas, a partir das quais se compreende que a Literatura 
pode e deve ser usada na aula de idiomas, uma vez que, 
por meio dela, os alunos não apenas aprendem a língua 
em si, mas também os aspectos culturais das sociedades 
que têm inglês como língua oficial, podendo, inclusive, 
contribuir (ou não) para a desconstrução dos estados 
hegemônicos do século XX. O quinto artigo, “Discutindo 
identidades por meio de gêneros literários no ensino de 
espanhol: um relato de experiência no Centro de Línguas 
da UFG”, das professoras Cleidimar Aparecida Mendon-
ça e Silva e Hellen Cristina Lopes de Carvalho, apresenta 
uma experiência de ensino de língua espanhola no CL/
UFG e traz reflexões sobre língua(gem) e identidade(s) 
nos processos de ensino e aprendizagem de línguas es-
trangeiras (LE), aliadas ao gosto pela Literatura, por sua 
função humanizadora e fonte de material sociocultural 
para as aulas, por meio de gêneros discursivos. Ainda 
na temática de literatura no ensino de línguas, o sexto 
artigo, “Literatura e Colagens: uma proposta de aborda-
gem crítica, intercultural e interdisciplinar no ensino de 
línguas estrangeiras”, de autoria da professora Yasmim 
de Souza Tosta e do professor Alexandre de Araújo Ba-
dim, apresenta um projeto envolvendo literatura e artes 



21

visuais desenvolvido em sala de aula de língua inglesa 
no CL/UFG, na busca pelo aprimoramento linguístico 
dos alunos nas produções escrita e oral, integrando 
tradução, no nível intersemiótico, do texto verbal para 
o não-verbal - as colagens. Fechando essa temática, o 
sétimo artigo, “O Uso de Canções e suas Potencialidades 
para a Aprendizagem de Inglês: um enfoque na perspec-
tiva de alunos iniciantes”, das professoras Hélida Mara 
Valgas e Carla Janaína Figueredo, apresenta um recorte 
de um trabalho de conclusão do curso de graduação em 
Letras Inglês que buscou conhecer a perspectiva de alu-
nos iniciantes de língua inglesa do CL/UFG no que tange 
às contribuições do uso da música, especificamente de 
canções em inglês, para o processo de aprendizagem 
do idioma, num trabalho de pesquisa desenvolvido por 
meio de uma visão sociointeracionista de língua.

No eixo 3 – Ensino e aprendizagem de línguas: sabe-
res, papéis, recursos e tecnologias – são apresentados 
nove artigos que tratam mais especificamente da rela-
ção ensino-aprendizagem de línguas com destaque para 
o uso de diferentes tecnologias e recursos didáticos de 
mediação e os variados papéis assumidos pelos parti-
cipantes nas aulas de línguas estrangeiras. O primeiro 
artigo, “Ensino e Aprendizagem de Língua Inglesa: sa-
beres e reflexões sobre a prática pedagógica”, assinado 
pelas professoras Karla Marcondes Sacilotto Silva e 
Neuda Alves do Lago, é resultado de um estudo de caso 
realizado por meio da observação de uma aula filmada 
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e do seu relato escrito, em uma turma do curso de in-
glês do CL/UFG, com o intuito de ver a atuação docente 
de uma das autoras e refletir sobre suas ações em sala 
de aula. O segundo artigo, “Papel do Professor: desen-
volvendo a inclusão de todos no processo de ensino e 
aprendizagem de língua inglesa”, de autoria da pro-
fessora Eduarda Giovanna Oliveira Carvalho, discute a 
respeito da complexidade que rege a profissão do pro-
fessor buscando refletir a respeito das ações e decisões 
deste profissional diante de situações imprevisíveis, 
tratando especialmente uma experiência de inclusão de 
uma estudante cega no curso de língua inglesa no CL/
UFG. O terceiro artigo, “Histórias de escrita e de leitura: 
narrativas pessoais de alunas nas aulas de Espanhol do 
CL/UFG”, assinado pela professora Ana Carolina de Car-
valho Moura Silva, apresenta reflexões conduzidas com 
estudantes de uma turma de Espanhol do CL/UFG em 
narrativas sobre suas histórias pessoais no processo de 
aquisição da língua, em particular a relação entre leitu-
ra e escrita, e como a cultura lhes foi apresentada nas 
atividades didáticas do curso. No quarto artigo dessa 
temática, “Las estrategias comunicativas en las clases 
de Español/LE en el Centro de Línguas/UFG bajo una 
perspectiva sociocultural”, de autoria da professora 
Paula Renata Almeida Lima, são apresentadas algumas 
estratégias comunicativas utilizadas por um grupo de 
alunos de Espanhol do CL/UFG que, sob uma perspec-
tiva colaborativa proposta na Abordagem Comunicativa 
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adotada, podem auxiliar no processo de aprendizagem 
da língua estrangeira. O quinto artigo, “English students’ 
perceptions on a classroom discussion on language 
and on phonemic transcription activities’, escrito pela 
professora Daianne Castilho Silva, apresenta uma pes-
quisa em que a professora buscou analisar como um 
grupo de alunos/as do CL/UFG reage a uma discussão 
sobre língua e a atividade de pronúncia envolvendo 
transcrição fonêmica. Os resultados indicam que uma 
discussão prévia sobre língua pode colaborar para a 
desconstrução de preconceitos, levando os/as alunos/
as a repensarem suas relações com a língua estrangeira. 
O sexto artigo, “Looking back at a First Step Towards 
Researching my own Teaching Practice: developing my 
presentation skills when teaching grammar”, de autoria 
do professor Victor Hugo Oliveira Magalhães, apresenta 
um olhar retrospectivo sobre um Projeto de Ensino de 
Língua (Language Teaching Project) por ele conduzido 
no CL/UFG, onde experimentou diferentes métodos 
para ensinar gramática, a fim de examinar e melhorar 
sua própria prática docente e que lhe proporcionou uma 
reflexão sobre o que mudou em sua identidade como 
professor de inglês. Os três últimos trabalhos dessa 
temática trazem contribuições que tratam, sobretudo, 
de experiências didáticas no ensino e aprendizagem de 
língua inglesa com a utilização de recursos variados e 
tecnologias digitais de apoio aos participantes. O séti-
mo artigo, “Reflections on the Use of Teacher Authoring 
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Tools in the Material Production for English for Specific 
Purposes: an experience report”, de autoria das profes-
soras Camilla Santos Moraes e Eliane Carolina de Olivei-
ra, relata uma experiência na utilização de ferramentas 
de autoria e suas contribuições tanto para professores 
quanto para alunos no ensino e aprendizagem de Inglês 
para Fins Específicos (ESP). O oitavo artigo, “Promoting 
Elementary Language Learners’ Autonomy through 
Webquests”, assinado pelas professoras Arianne Rayssa 
Bastos Lima e Eliane Carolina de Oliveira, relata os re-
sultados de pesquisa sobre uma prática pedagógica en-
volvendo o desenvolvimento de diversas atividades em 
uma abordagem gradualista com um grupo de 17 alunos 
iniciantes de inglês do CL/UFG, que buscava, sobretudo, 
promover uma atitude mais autônoma dos estudantes 
através do uso da ferramenta Webquest. Por fim, o nono 
artigo, “Holding the Language Learning Process in my 
Hands: an experience with a mobile application in a 
group of late beginner English learners”, de autoria das 
professoras Renata Gabriela de Paula Corrêia Lima e 
Eliane Carolina de Oliveira, apresenta uma pesquisa que 
buscou analisar as impressões de uma das autoras alu-
na-professora-pesquisadora sobre o uso do aplicativo 
Tandem que tem como foco conectar pessoas do mundo 
todo para ensinarem e aprenderem o idioma umas das 
outras com um grupo de estudantes iniciantes de inglês, 
suas vantagens e limitações, e possíveis contribuições 
aos profissionais de ensino de línguas.
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A realização desta obra não poderia ter acontecido 
sem a dedicação de todas as autoras e autores protago-
nistas na longa história do Projeto, que enviaram suas 
contribuições para compor o nosso livro em comemo-
ração aos vinte e cinco anos do Centro de Línguas da 
Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás. 
A opção pela publicação em formato e-book como mate-
rialização de celebração de nosso jubileu deve-se, acima 
de tudo, ao entendimento de que ele possibilita maior e 
melhor alcance à população estudantil e da sociedade 
em geral, permitindo acesso fácil ao conhecimento pro-
duzido na universidade pública a muitos que de outra 
forma não teriam condições para tal.

Por fim, desejamos que as leituras dos textos deste 
livro contribuam para reflexões proveitosas e para a for-
mação profissional de alunos, professores e pesquisado-
res no campo do ensino e da aprendizagem de línguas, 
ampliando os estudos na grande área de Linguística 
Aplicada e fortalecendo as discussões não apenas entre 
acadêmicos circunscritos aos muros da universidade, 
mas em diferentes contextos educacionais.

Alexandre de Araújo Badim
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A GOVERNANÇA E A GESTÃO NA REDE 
“CENTRO DE LÍNGUAS DA FACULDADE DE 
LETRAS DA UFG”

Antón Corbacho Quintela

Este capítulo é um depoimento – o meu depoimen-
to, consistente na autoanálise de uma experiência de 
participação na mediação das relações e dos interesses 
– uma experiência de contribuição na arbitragem – de 
um projeto de cursos de idiomas em uma Instituição de 
Ensino Superior, a UFG. Coordenei o Centro de Línguas 
da Faculdade de Letras da UFG (CL/FL/UFG) de janeiro 
de 2011 a fevereiro de 2014; quando iniciei as tarefas de 
coordenação, a equipe do Centro de Línguas (doravante 
CL) acabava de celebrar com orgulho quinze anos de 
existência, com uma régia cerimônia pública no Auditó-
rio da FL e a publicação de um livro sobre essa trajetória, 
focando especialmente o período 2006-2010 – Centro 
de Línguas: 15 anos traduzindo o futuro (Gomes, 2010)1, 

1 Uma sintética, mas muito precisa, apresentação e análise da história 
do CL entre os anos 1995 e 2010, incluindo a cerimônia de comemo-
ração dos 15 anos do projeto, foi desenvolvida pela Profa. Vera Maria 
Tietzmann Silva (2012, p. 159-166).
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em que, além de se reunir testemunhos sobre experiên-
cias pessoais na administração e na instrução no CL e 
de mostrar, por meio de fotografias, o espaço físico e os 
recursos materiais do projeto, se salientava, com indica-
dores em gráficos, a importância do projeto para a satis-
fação da demanda de cursos de línguas estrangeiras na 
Região Metropolitana de Goiânia. Por outro lado, ressal-
tava-se como esse projeto tinha servido para as práticas 
de ensino de alunos/as das licenciaturas da Faculdade 
de Letras (doravante FL) e mostrava-se, mediante a 
exposição de trabalhos publicados, como o CL se con-
vertera em um objeto de pesquisa para mestrandos/as 
e doutorandos/as do Programa de Pós-Graduação em 
Letras e Linguística da UFG. 

Antes dessa experiência minha de coordenação du-
rante três anos do CL, entre os anos 1997 e 2010 – pe-
ríodo em que eu já atuava na FL, eu supervisionara três 
instrutores/as de língua espanhola do projeto; ou seja, 
eu tinha revisado planos de aula desses/as supervisio-
nandos/as, observado em sala algumas aulas, resolvido 
dúvidas de gramática e dialogado sobre a estruturação 
das aulas e sobre como desenvolver e expor conteúdos. 
Contudo, se somados, os semestres da minha experiência 
de supervisão eram quatro. Tinha também participado 
em algumas reuniões de supervisores/as, convocadas 
pelas diferentes coordenações, em que se apresentava 
a situação, em geral, do projeto e se expunham e discu-
tiam problemas de governança e gestão e, periodica-
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mente, tinha composto bancas para a seleção de novos/
as instrutores/as de língua espanhola do CL. Em resu-
mo, como aproximação à compreensão da rede do CL 
tratava-se de uma experiência, de fato, muito pequena, 
em todos os sentidos, e isso em grande parte tinha sido 
devido a que a minha área de atuação na graduação na 
FL – a Área de Espanhol, como consequência das poucas 
turmas de alunos/as que se formavam, supervisionava 
poucos/as instrutores/as a cada semestre acadêmico e 
eu tinha colegas que já se ocupavam dessa tarefa.

Todavia, no final do ano 2010, quando se convocou 
a eleição para a coordenação do CL durante o biênio 
2011-2012, após anos evitando envolvimentos com a 
administração devido ao tempo que tinha precisado de-
dicar à minha tese de doutorado, decidi me candidatar, 
movido pelo ânimo de, pelo menos uma vez, contribuir 
intensamente na gestão administrativa da FL, a minha 
Unidade na UFG, e contribuir o possível para evitar que 
a oferta de cursos de língua espanhola continuasse dimi-
nuindo, uma tendência que se vinha verificando desde o 
ano 20002. Acreditava, também, que não seria um labor 
especialmente difícil devido ao legado da coordenação 
anterior – a coordenação da Profa. Valdirene Maria de 
Araújo Gomes, em que se desenvolvera uma excelente 
gestão, fortalecendo-se a estrutura administrativa do 

2 Os dados que mostram a tendência, desde o ano 2000, à diminuição 
de alunos/as no Curso de Espanhol do CL estão disponíveis no link 
“Número de alunos por Curso de Língua desde 2001 até 2008” (Uni-
versidade..., 2011a).
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CL e aumentando a satisfação da demanda de cursos de 
língua estrangeira. Eleito, visei a manter as tendências 
na gestão da anterior coordenação. 

Encerrada a minha coordenação do CL durante esse 
biênio (2011-2012), apresentei-me à seguinte convoca-
ção e fui reeleito para a coordenação durante o biênio 
seguinte, que não completei ao ser chamado para as-
sumir o cargo de direção de um órgão suplementar da 
UFG. A seguir, analiso o Centro de Línguas com base nas 
observações e na experiência que me foram possíveis 
devido ao meu estreito contato com o projeto ao longo 
dos três anos em que o dirigi. Dessa perspectiva, exami-
no os dados de que disponho, gerados tanto durante a 
minha prática quanto da leitura de documentos emiti-
dos nas coordenações anteriores. Assim, por um lado, 
ofereço uma autoanálise da minha prática nessa coorde-
nação; por outro, esboço como a governança sistemati-
zou um modus operandi de sucesso para a gestão do CL, 
com a ressalva da convicção de que o que funcionou até 
o ano 2014 não serve de parâmetro permanente para 
conduzir o projeto, sobretudo levando em consideração 
os desafios que agora há que enfrentar após a dramática 
crise provocada pelo COVID-19.

Uma perspectiva da identidade do centro de línguas

Lisandro Nogueira – Como é que o se-
nhor conseguiu renovar dentro da UFG 
o conceito de extensão na PROEC?
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Anselmo Pessoa – Do ponto de vista da 
extensão, é uma discussão muito com-
plexa. A primeira coisa que eu fiz foi 
parar de discutir o conceito de extensão 
e realmente começar a fazer extensão. 
(Revista UFG, 2013, n. 297)

O CL foi novamente cadastrado no início de 2011 na 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) da UFG como 
uma ação – um projeto – de extensão e cultura. No início 
do exercício da minha coordenação do CL, percebi que 
o CL possuía, para poder executar o seu orçamento, um 
Plano de Trabalho na Pró-Reitoria de Administração e Fi-
nanças (PROAD) da Universidade, um Regulamento3 que 
estabelecia o modus operandi do CL e delimitava a sua 
relação com a Unidade, e um Contrato com a Fundação de 
Apoio à Pesquisa (FUNAPE), imprescindível para poder 
operar financeiramente e, consequentemente, adminis-
trar, o projeto; a PROAD e a FUNAPE eram, além do mais, 
as entidades que tinham conduzido a transparência no CL 
e tinham assessorado o centro nas prestações de contas. 
Todavia, não constava um cadastro atualizado na PROEC. 
Procurando nos arquivos, localizamos que o último ca-

3 Esse Regulamento foi oficialmente atualizado aos 15 de dezembro de 
2011 (cf.: “Regulamento” [Universidade..., 2011b]). Para os fins, havida 
sido criada uma comissão com representantes de cada área – Inglês, 
Francês, Espanhol e Italiano – do CL. Essa comissão apresentou o resul-
tado dos trabalhos em uma reunião de supervisores do CL. Aprovada a 
nova versão, foi submetido ao Conselho Diretor da FL, que sancionou 
o documento. Após isso, o diretor da FL, Prof. Francisco José Quaresma 
de Figueiredo, levou o texto, para a sua sanção final, ao Conselho Uni-
versitário da UFG.
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dastro do CL que se conservava na PROEC datava do final 
da década de 1990. Em diálogo com os/as supervisores/
as do CL e com a Direção da FL procedemos, pois, ao ne-
cessário registro, que recebeu o código “FL-113”. Nesse 
cadastro, após diversas discussões com a equipe do CL, 
resumimos, como se segue, o objeto do projeto: 

O CL oferecerá, à comunidade universi-
tária e à comunidade em geral, ações de 
extensão na forma de cursos de línguas 
e, eventualmente, jornadas pedagógicas, 
cursos temáticos e oficinas de textos, 
bem como oportunidade de estágio não 
obrigatório para alunos da Faculdade 
de Letras que atuam como bolsistas nas 
diversas áreas do referido Centro. As 
atividades do Centro de Línguas são de-
senvolvidas, conforme sua natureza, por 
alunos bolsistas, prestadores de serviço, 
contratados e, em casos eventuais, por 
professores da FL.

Ora, de uma observação crítica caberia ponderar se, 
realmente, o CL é extensão universitária. Os/As questio-
nadores/as, com base nas principais atividades do CL 
ao longo dos seus, até então, quinze anos de existência, 
poderiam aduzir que não, assinalando como justificati-
vas da ressalva as seguintes: (a) a essência do CL era a 
oferta de cursos de língua estrangeira presenciais nos 
campi de Goiânia – em sua maioria, nas salas de aula da 
FL, custeados por meio de taxas de matrícula; (b) tiran-
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do algumas exceções, esses cursos eram ministrados 
por alunos/as bolsistas da graduação da Unidade, em 
regime de estágio, sob a supervisão de docentes efetivos 
da UFG; (c) os/as destinatários/as desses cursos eram a 
população em geral, assim como a comunidade em ge-
ral é a destinatária da ação da UFG. Em resumo, o traço 
distintivo fundamental do CL era o ensino de línguas 
estrangeiras, nas instalações da FL, por graduandos/as 
em cursos superiores de formação de professores/as – 
as licenciaturas – de línguas estrangeiras nessa Unidade. 
A pergunta decorrente seria, portanto: Isso é um projeto 
de extensão e cultura? Ou é uma estrutura para as práti-
cas de ensino de línguas dos/as alunos/as dos cursos de 
graduação da FL tendo como alvo os/as interessados/
as que possam se matricular? O debate ao respeito pôde 
ser fechado, de forma prática, com a premissa que in-
dicamos na citação acima de um discurso do Pró-reitor 
de Extensão e Cultura, Prof. Anselmo Pessoa Neto, no 
período 2006-2014: “parar de discutir o conceito de ex-
tensão e realmente começar a fazer extensão”.

Contudo, para frisar o caráter de extensão do CL, na 
nossa gestão foi feito o possível para que a oferta dos 
cursos do projeto fosse além das salas de aula do Câm-
pus Samambaia, o câmpus da FL. Assim, o CL começou 
a desenvolver os seus cursos de línguas estrangeiras 
em salas fora desse câmpus. Por um lado, abriram-se 
turmas na Faculdade de Nutrição e na Faculdade de 
Enfermagem, no outro câmpus da UFG em Goiânia – o 
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Câmpus Colemar Natal e Silva. Por outro, respondeu-se 
positivamente ao pedido de segmentos de entidades 
públicas que solicitavam a abertura de turmas nos seus 
locais em Goiânia, fora dos campi, consolidando-se 
turmas de língua inglesa na Escola da Advocacia Geral 
da União (EAGU), na agência central dos Correios e na 
Companhia de Urbanização de Goiânia (COMURG), por 
exemplo. Foi, no entanto, o acordo com a Paróquia Nos-
sa Senhora da Assunção para que, no salão dessa paró-
quia, se lecionasse o Curso de Inglês o que materializou, 
de forma nítida, a interação, como forma de extensão, 
entre o CL e a comunidade goianiense fora do Câmpus 
Samambaia. Essa paróquia está localizada em um bair-
ro traçado em paralelo ao câmpus, o Conjunto Itatiaia; 
assim se tratando, o acordo que se estabeleceu mostrou 
como as ações da UFG procuravam também beneficiar 
diretamente a população que reside em áreas circunvi-
zinhas ao câmpus.

Mas, se os cursos do CL fora das salas de aula da FL mos-
travam o grau de adstrição do projeto aos princípios da 
extensão universitária, a veiculação desses cursos tinha  
que lidar com dificuldades que não havia quando os 
cursos se desenvolviam exclusivamente nas salas de 
aula dos campi. Os/As instrutores/as de idiomas do CL 
depararam-se, em alguns casos, com salas de aula sem 
datashow ou com um quadro ineficiente ou com pouco 
espaço adequado para abrigar uma turma e a Secretaria 
do CL percebeu que quase todos/as os/as instrutores/
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as preferiam lecionar nas salas da FL, onde faziam a sua 
graduação, em vez de terem que se deslocar, às vezes a pé 
ou de ônibus, até salas de aula fora do Câmpus Samam-
baia, o qual demandava investir tempo nos deslocamen-
tos, sem uma contrapartida atraente de um benefício 
econômico, e levar consigo, nos deslocamentos, com o 
risco que isso significava, os instrumentos necessários 
para as aulas – computador, projetor etc. Em síntese, 
a projeção do CL fora do Câmpus Samambaia permitiu 
afiançar, apesar das dificuldades, o caráter de extensão 
do seu projeto e ter um indicador mais que comprovava 
que a demanda da comunidade goianiense por cursos 
de idiomas era, sobretudo, por cursos de língua inglesa; 
não houve, durante a nossa gestão, nenhuma solicitação 
da comunidade externa à UFG por cursos que não fos-
sem os de Inglês.

Na história do CL nunca se renunciou a um traço cons-
tante na identidade do projeto, ou seja, oferecer cursos 
de línguas estrangeiras a partir das licenciaturas em lín-
gua estrangeira que a FL estruturara4. No entanto, além 
dos cursos de Inglês, Francês, Espanhol e Italiano, foram 

4 No ano 2012, a Coordenação do CL achou apropriado reunir os do-
cumentos significativos que a Secretaria do projeto tinha conservado 
em relação à sua história. Assim, foi criado um “Museu Virtual” como 
link dentro da página eletrônica do CL. Posteriormente, mediante 
uma bolsa de Extensão e Cultura (PROBEC), a aluna Janaynne Carva-
lho do Amaral desenvolveu o “Memorial” do projeto, com as seções 
Apresentação, História, Raridades (diplomas, memorandos, ofícios, 
diários, fôlderes de divulgação), Fotos, Biblioteca, Livros de visitas, 
Depoimentos. Infelizmente, a reestruturação da página web do proje-
to derivou no apagamento desse link.
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experimentados durante alguns semestres outros cur-
sos5; todavia, nenhum deles se consolidou. Essa situação 
mudou no primeiro semestre de 2012; a Profa. Tânia 
Ferreira Rezende, da Área de Língua Portuguesa e Lin-
guística da FL, solicitou à Coordenação do CL que, para 
atender aos requisitos para parcerias e intercâmbios do 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), fos-
se criado um curso regular de língua alemã. Assim, o que 
em 2012 começou de um modo circunstancial, contava 
no início de 2014 com 170 alunos/as matriculados/as 
nos quatro níveis semestrais – de Alemão I a Alemão IV –  
até esse ano consolidados.

O Curso de Alemão demonstrou que o CL era capaz 
de manter um curso que não guardava correspondência 
com as matérias que se ministravam na graduação da FL.  
A língua e a literatura alemã fizeram parte da grade cur-
ricular da Unidade até o ano 1991, mas desapareceram 
com a aposentadoria nesse ano da docente efetiva, Profa. 
Gudrun Rademacher, e ao não ser aberto concurso para 
a seleção de novo/a professor/a para ocupar a vaga. 
Contudo, a ausência de um vínculo real e direto com 
uma licenciatura ou com uma disciplina da graduação 
na FL fez patentes as dificuldades que entranhava tes-
tar um curso de idiomas no CL fora das áreas de Inglês,  
Francês, Espanhol e Italiano.

5 Exemplos desses cursos são o curso especial de Português para 
Estrangeiros havido no segundo semestre do ano 1996, o curso de 
férias de Espanhol oferecido em 1998, o Curso de Japonês entre 2001 
e 2002 ou o Curso de Mitologia e Literatura em 2004.
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A primeira dificuldade foi a seleção de um/uma instru-
tor/a de língua alemã; a segunda, a supervisão desse/a 
instrutor/a. Para a criação do Curso de Alemão, não se 
encontrou, na UFG, um/a aluno/a da graduação com 
proficiência em alemão que pudesse ser o/a instrutor 
bolsista do curso6. Houve, pois, que recorrer à contrata-
ção extraordinária de um instrutor; esse primeiro ins-
trutor selecionado e contratado foi Peter Reinacher e o 
seu supervisor foi o Prof. Sebastião Elias Milani, da Área 
de Língua Portuguesa e Linguística da FL. Solucionadas 
essas duas dificuldades, e observada a grande demanda 
que, justo após a sua criação, começou a ter o Curso de 
Alemão, foi percebido o entrave que acabaria tendo o cur-
so em curto prazo: a inexistência de alunos/as de alemão 
nas graduações da UFG impediria dispor de instrutores 
bolsistas, sob supervisão, de Alemão no CL, o qual con-
duziria à incapacidade para satisfazer a grande demanda 
por turmas desse curso. Nesse sentido, a oferta de vagas 
para alunos/as interessados/as no Curso de Alemão es-
tava fadada a ser, enquanto não se recuperasse a matéria 
de alemão na graduação da UFG, menor que a demanda. 

No momento da exposição à comunidade do Curso de 
Alemão, a Coordenação do CL recebeu uma reclamação 
por parte de um membro de uma escola privada de lín-
gua estrangeiras em Goiânia. A reclamação consistia no 

6 Para o segundo semestre de 2012 foi possível convocar o primeiro 
processo seletivo para estagiar no Curso de Alemão. Os primeiros 
alunos da FL selecionados para ser instrutores/as de Alemão foram 
Wisney Oliveira e Silva Costa e Luciana Gonçalves Fernandes.
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questionamento da baixa taxa para a matrícula no Curso 
de Alemão do CL. O reclamante apontava que o valor 
para se matricular nesse curso era baixo e que isso tirava 
possíveis estudantes dos cursos de alemão da cidade, 
gerando o que seria um tipo de concorrência desleal. 
Foi-lhe respondido que o CL, como projeto da FL/ UFG, 
não procurava lucro – seria contra natura em uma Uni-
versidade Federal – e que esse valor da taxa de matrícula 
nos seus cursos era calculado a partir do montante que 
era necessário para pagar as bolsas dos/as instrutores/
as, os gastos da secretaria e os investimentos em recur-
sos técnicos para as salas de aula; isto é, a taxa era baixa 
porque não precisava ser maior; de fato, quando possí-
vel, foram abertos cursos em que não havia que pagar 
nenhuma taxa para se poder matricular neles7.

Assim, outro traço da identidade do CL tem sido o de-
bate sobre os recursos econômicos do projeto. Como foi 
indicado acima, houve até uma reclamação por as ma-
trículas nos cursos do CL serem baratas a respeito dos 
valores predominantes no mercado dos cursos privados 
de línguas estrangeiras na cidade de Goiânia. No entan-
to, a crítica mais frequente tem sido em outro sentido, 
quer dizer, a necessidade de qualquer/a aluno/a ter que 
pagar uma taxa de matrícula para poder integrar a tur-

7 No período alvo desta análise (primeiro semestre de 2011 – primeiro 
semestre de 2014), esses cursos foram os seguintes: “Curso sobre 
Questões de gênero e sexualidade”, “Curso de Português para Estran-
geiros” “Curso de Cultura Hispânica”. Nos três casos, os/as instruto-
res/as já recebiam bolsa na UFG procedente de receitas alheias ao CL.
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ma de um curso. Faz parte da missão da UFG oferecer 
gratuitamente, sempre que possível, as suas atividades 
à comunidade; isso, obviamente, abrange a extensão. A 
causa que determinou a cobrança de taxas aos/as alu-
nos/as do CL esteve em não haver um quesito específico 
no orçamento da Universidade alocado para o pagamen-
to das bolsas dos/as estagiários/as instrutores/as de 
idiomas. Os/As supervisores/as poderiam acompanhar 
os/as instrutores/as sem receber uma bolsa, poder-se-
-iam destinar servidores/as TAE à gerência da secreta-
ria do CL e até se poderia cingir o desenvolvimento dos 
cursos do projeto à quantidade de recursos técnicos com 
os que a FL conta, mas seria inviável selecionar deze- 
nas de alunos/as dos cursos de graduação que, como 
prática de ensino, quisessem assumir o desafio de lecio-
nar gratuitamente, ao longo de um semestre, um nível 
de um curso de idiomas8. A contraprestação mediante 
uma bolsa se tornou, por conseguinte, o meio para po-
der reunir e formar um grande grupo de alunos/as da 
graduação destinado a exercer de instrutores/as dos 
idiomas do projeto. 

Acima salientamos os cursos de línguas estrangeiras 
como elemento básico caracterizador do projeto do CL. 
Por sua vez, pelo baixo número de alunos/as matricu-
lados/as neles, os cursos de língua portuguesa ofereci-
dos mostraram que a comunidade não procurava o CL 

8 Desde o ano 2012, a cada semestre, as turmas dos cursos de idiomas 
do CL são assumidas por, aproximadamente, 40 instrutores/as. 
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para praticar habilidades ou aumentar conhecimentos 
específicos na língua materna9. Entre o ano 200110 e o 
primeiro semestre de 2014, o CL ofertou cursos de lín-
gua portuguesa ao longo de catorze semestres, também 
ministrados por alunos/as bolsistas sob a supervisão 
de professores/as da graduação da FL. Uma particula-
ridade desses cursos foi a de sempre constarem de um 
módulo único. Eram cursos estruturados para um só 
semestre, ao contrário da estruturação sequencial em 
módulos semestrais – oito módulos, no caso do Curso 
de Inglês; seis, nos cursos de Alemão, Espanhol, Francês 
e Italiano. Esses cursos semestrais de um só módulo de 
língua portuguesa receberam diferentes títulos – Leitu-
ra e Redação (em 2001 e 2002); Português (entre 2003 
e 2005); Leitura e Produção Textual (primeiro semestre 
de 2012); Português para Concursos (em 2012); Gra-
mática, Leitura e Redação (segundo semestre de 2012); 
Gramática, leitura e redação – Português para concursos 
(do primeiro semestre de 2013 ao primeiro semestre de 
2014)11. Não houve, porém, nem demanda nem propos-

9 Entre os segundo semestre de 1996 e o segundo semestre de 2018, 
o CL ofereceu intermitentemente cursos gratuitos de Português para 
Estrangeiros, de um módulo (um semestre). Houve regularidade nes-
sa oferta entre os anos 2013 e 2018.

10 Com anterioridade ao ano 2001, não foram conservados na secretaria 
do CL os dados quantitativos da matrícula nos cursos do projeto, dis-
criminando os/as matriculados/as em cada curso. Também não fo-
ram arquivados esses dados em relação à matrícula entre o segundo 
semestre de 2008 e o ano 2011.

11 Desde o ano 2017 o CL não oferece cursos vinculados à Área de Lín-
gua Portuguesa e Linguística.
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tas para a criação de um curso com duração de mais de 
um semestre. Apesar do empenho dos/as instrutores/
as e dos/as supervisores/as e dos bons resultados que 
mostravam os questionários de avaliação que eram apli-
cados às turmas no final de cada curso, isto é, apesar da 
qualidade dos cursos de Português, há que assinalar que 
esses cursos foram sempre pouco procurados. 

Uma tentativa parcialmente análoga à dos cursos de 
Português foi a do Curso de Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS). Em 2009, a FL inaugurara o curso de gra-
duação em Letras/ LIBRAS; no ano seguinte, o CL con-
vocou, para os/as graduandos/as nessa licenciatura, o 
primeiro processo seletivo para instrutor/a de LIBRAS 
com vistas à abertura do Curso de LIBRAS no projeto. 
O Departamento responsável por essa graduação na FL 
tinha decidido estruturar, no CL, um Curso de LIBRAS 
em quatro módulos-níveis. Houve demanda pelo cur-
so no primeiro semestre, mas essa implantação no CL 
coincidiu com o aumento de cursos de LIBRAS na Região 
Metropolitana de Goiânia e com o início de disciplinas 
de LIBRAS, como Núcleo Livre, na UFG; ou seja, a de-
manda por esse curso no CL rapidamente diminuiu, de 
tal forma que, no primeiro semestre de 2012, havia 1 
aluno matriculado no “Nível I” e 5 no Nível “III” e, no 
segundo semestre, 2 alunos/as matriculados no “Nível 
IV” (UFG, 2020b). Desta sorte, a falta de alunos/as fez 
inviável a continuidade do Curso de LIBRAS no CL e, em 
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2013, deixou de ser oferecido12. A experiência com os 
cursos de Português e de LIBRAS acabou mostrando à 
rede do CL que a comunidade tinha associado, de fato, o 
projeto com os cursos de línguas estrangeiras.

Cumpre mencionar que, durante a nossa Coor-
denação do CL, em diversos momentos apareceu o 
questionamento, e a conseguinte reflexão, em torno à 
possibilidade de transformar o projeto de extensão e 
cultura em um órgão complementar da FL. No parágrafo 
segundo do Artigo 33 do Estatuto da UFG (Universida-
de..., 2014), é disposto o seguinte a respeito dos órgãos 
complementares:

§ 2.o Se necessário, a unidade acadêmica 
poderá constituir Órgãos Complementa-
res com atribuições técnicas, científicas 
ou culturais de apoio às suas atividades 
de ensino, pesquisa, cultura e interação 
com a sociedade, cuja criação e estrutu-
ra deverá ser aprovada pelo Conselho 
Universitário.

Nas discussões havidas, ponderou-se que um órgão 
complementar poderia conter os mesmos objetivos, a 
mesma justificativa e as mesmas atividades que tinha 
mantido o CL como projeto de extensão. Com essa fi-

12 No segundo semestre de 2016 e no primeiro de 2017 foi de novo ofe-
recido o Curso de LIBRAS; desta vez, com bastante sucesso. Tratou-se 
de um curso de um único módulo (só um semestre de duração). Em 
cada um desses semestres, abriu-se uma turma, lotada de alunos/as. 
Tratou-se de um curso gratuito.
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nalidade, o CL, como órgão complementar da FL, não 
precisaria reunir nem novos recursos humanos nem no-
vos recursos materiais; bastava conservar os que tinha 
adquirido ao longo de quinze anos como projeto de ex-
tensão. Concluiu-se que o enquadramento do CL como 
órgão complementar, excetuando a sua mudança como 
instância administrativa, não alteraria a natureza proje-
to, o qual conduziu a um ponto de vista retórico e óbvio: 
Para que mudar o enquadramento dos cursos de idio-
mas se a governança e a gestão do CL tinham funcionado 
de forma bastante satisfatória da sua concepção como 
projeto de extensão e cultura? O CL, consequentemen-
te, continuou sendo um projeto cadastrado na PROEC. 
Ficavam, assim, consolidados, na nossa perspectiva e 
pela nossa experiência, como fundamento e constân-
cia do CL, dois traços distintivos: o Centro de Línguas 
como um espaço para desenvolver cursos de línguas 
estrangeiras para a comunidade goianiense por parte 
de estagiários/as das licenciaturas sob a supervisão de 
seus/suas professores/as e a administração do Centro 
de Línguas, como projeto de extensão e cultura da UFG, 
pela FUNAPE. 

Um diagnóstico do Centro de Línguas: crônica da 
coordenação no biênio 2011-2012

Há ainda no Youtube um vídeo sobre a enorme fila 
para conseguir uma vaga nos cursos de idiomas do CL 
durante o processo de matrícula no mês de fevereiro 
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de 2010 (Fila, 2010). Esse vídeo mostra a gravação 
de uma fila ondulante de uns 300 metros. Alguém, do 
orgulho, poderia considerá-la como um símbolo da im-
portância e do prestígio dos cursos de idiomas do CL, 
pois era a exibição da paciência – do sacrifício – a que 
os/as candidatos/as a uma vaga em um desses cursos 
eram capazes para poder consegui-la. Mas a verdade 
era outra; essa fila, e as filas semelhantes nos semestres 
anteriores – filas que se converteram em um tradicio-
nal traço distintivo do processo de matrícula no CL ao 
começarem os semestres acadêmicos, assinalavam duas 
graves carências. Uma era a inexistência de um siste-
ma eletrônico de matrícula. A única forma para se ma-
tricular era comparecer nos dias marcados na Sala de 
Informática da FL e no balcão da Secretaria do CL para 
começar o cadastro e realizar as tramitações. Para isso, 
havia que fazer fila sabendo que o atendimento seria 
feito por ordem de chegada e que se encerraria quando 
as vagas em oferta estivessem preenchidas; garantia-se 
a vaga a quem já aprovara o “Nível I”, porém conseguir 
uma vaga no “Nível I” do Curso de Inglês tinha derivado 
em uma disputa real, mostrada nas filas. Eis o segundo 
problema, causante da fila: fazendo fila durante pouco 
tempo era fatível conseguir uma vaga nas turmas do “Ní-
vel I” dos cursos de Francês, Espanhol e Italiano; havia, 
porém, em relação à demanda, uma quantidade muito 
menor de vagas disponíveis para as turmas do “Nível I” 
do Curso de Inglês.
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No início da nossa coordenação, tivemos, pois, que 
assumir o problema das filas, ou seja, tivemos que assu-
mir a responsabilidade de enfrentá-lo. O ponto era sim-
ples – acabar com as filas, mas não havia um “manual 
de instruções” sobre como agir para fazê-lo. A fila, em 
parte ao ar livre no Câmpus Samambaia, mostrava duas 
características bastante negativas. Era, como é óbvio, 
inumana e gerava uma má imagem institucional – a tris-
te imagem da incapacidade e da falta de sensibilidade –  
para toda a UFG; a crítica negativa, consequentemente, 
era tanto dos/as que padeciam na fila quanto de toda 
a comunidade da UFG, que desejava que se deixasse de 
mostrar que a Instituição era incapaz de superar esse 
modo rudimentar e indigno de proceder nos períodos 
de matrícula. 

Não se devem ocultar particularidades dessa fila. 
Ela não começava de manhã, no início da jornada esco-
lhida para a matrícula no “Nível I” do Curso de Inglês; 
começava no final da tarde da véspera, quer dizer, os/
as interessados nessas vagas, com um procedimento 
que se pode descrever como autogestionário, ficavam 
no Câmpus Samambaia, no saguão da FL, formando uma 
fila e improvisando um acampamento. A Instituição não 
se opunha a isso, mas também não se responsabilizava 
pela organização e dinâmica dessa fila. Como básica 
intervenção humanitária, o CL tinha disposto, para a 
matrícula nesse nível no primeiro semestre de 2011, 
um banheiro químico perto do prédio da FL, pois os/as 
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candidatos/as não podiam usar os banheiros da FL, já 
que a Unidade ficava fechada à noite; esse empecilho foi 
eliminada no seguinte semestre, quando já se puderam 
usar à noite os banheiros da FL. Esses/as candidatos/
as passavam, pois, a noite nessa fila; jantava-se lá e mui-
tos/as tinham que dormir ao relento e levavam esteiras, 
cobertores, barracas. Havia casais jovens que passavam 
a noite no câmpus com as suas crianças; havia estudan-
tes que eram acompanhados por avôs etc. Acrescente-se 
que, nos dias de matrícula em fevereiro, o risco de que 
chovesse era alto. Depois da repetição desse cenário, se-
mestre a semestre, durante muitos anos, era, em conse-
quência, imperioso buscar uma alternativa a esse modo 
de proceder na matrícula.

Não se enxergava uma solução que não passasse pela 
criação de um procedimento para que a matrícula fosse 
eletrônica, pelo menos parcialmente. Havia que focar o 
gargalo, que não era outro a grande demanda por uma 
vaga no “Nível I” do Curso de Inglês. Os/As candidatos/
as sabiam que, conseguindo essa vaga, e aprovando nes-
se primeiro nível, já não teriam mais problemas na ma-
trícula até completar o “Nível VIII” do Curso de Inglês; 
interpretava-se que aguentar, uma vez na vida, na fila 
era, consequentemente um sacrifício ao que havia que 
se submeter, porque o projeto garantia, aos/às aprova-
dos/as, a matrícula nos níveis seguintes. Com esse intui-
to, estabeleceu-se um diálogo com a direção do Centro 
de Recursos Computacionais (CERCOMP) da UFG, que 
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manifestou todo o apoio para a inserção de uma plata-
forma para a matrícula no portal da Universidade. Foi 
necessário reunir, sob a coordenação de Ricardo Can-
tuária da Silva, uma equipe de informáticos para a con-
cepção e desenvolvimento de um programa para a ma-
trícula eletrônica. Após discussões, reparou-se em que, 
na realidade, o que havia que solucionar urgentemente 
era a matrícula no “Nível I” e que a informatização do 
processo não solucionaria o problema, pois o drama 
radicava na falta de vagas13. A solução parcial encontra-
da foi o sorteio eletrônico das vagas do Nível I. Os/As 
supervisões/as do CL e a Direção da FL aprovaram essa 
opção. Finalmente, a equipe de informática ad hoc gerou 
essa página para o sorteio eletrônico e foi redigido um 
roteiro com as normas que os/as candidatos/as deviam 
conhecer para fazer nele a sua inscrição, em que, aos 29 
de junho de 2012, se comunicava:

Considerações iniciais

• Para democratizar mais e melhor a matrícula nos seus 
cursos, o CL/ FL/ UFG resolveu estabelecer o sorteio 
eletrônico como a forma de aceder ao processo de ma-
trícula no nível inicial – Nível I – dos seus cursos.

13 Contudo, a equipe de Tecnologia da Informação do CL testou, em 
2012, um sistema para a matrícula on-line; deparou-se, no entanto, 
com obstáculos relativos à indicação das taxas aos/às matriculandos/
as que não foram solucionados e inviabilizaram esse sistema. Por 
exemplo: a dificuldade para inserir no sistema para a matrícula on-li-
ne a efetivação de desconto a parentes de primeiro grau de aluno/a já 
matriculado/a.
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Inscrição

• Em decorrência disso, a inscrição no sorteio eletrônico 
será feita em um link disponível no site <http://www.
letras.ufg.br/centrodelinguas/>. Nesse link, o candi-
dato deverá cadastrar os seus dados pessoais e uma 
senha, e terá que escolher as turmas em que decida 
concorrer às vagas disponíveis. 

• Cumpre ressaltar que o candidato poderá escolher vá-
rias turmas para concorrer a vaga desde que isso seja 
feito em disciplinas diferentes. Poderá, por exemplo, 
concorrer a uma vaga em uma turma de Inglês I, a 
uma vaga em uma turma de Francês I, a uma vaga em 
uma turma de Espanhol I, a uma vaga em uma turma 
de Italiano I, a uma vaga em uma turma de LIBRAS I, 
a uma vaga em uma turma de Português para Con-
cursos e a uma vaga em uma turma de Português: 
gramática, leitura e produção textual.14

No dia 25 de julho de 2012, o sorteio foi realizado no 
Cine UFG – Auditório da Faculdade de Letras, sob a presi-
dência do Prof. Igor Kopcak, Coordenador de Extensão da 
UFG15. Encerrava-se, assim, um problema que se alastra-
ra pelos processos de matrícula semestre após semestre, 
mas, paralelamente eram detectados quatro problemas 
nesse sorteio eletrônico tal como ele fora concebido. 
Enxergou-se o primeiro problema ao notar que tinha ha-

14 A primeira Instrução Normativa do Sorteio Eletrônico das vagas do 
CL não se encontra mais on-line. É citada a partir do meu arquivo 
particular.

15 A UFG, na sua página, divulgou esse sorteio (Universidade..., 2012a).
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vido candidatos/as que se inscreveram, para o sorteio, 
em todos os cursos de idiomas. O segundo problema foi 
que havia inscritos/as que, no sorteio, ganharam uma 
vaga, mas que, chegado o dia, não compareciam para for-
malizar a matrícula. Os dois seguintes problemas eram 
consequência desse: Ao ficarem vagas sem preencher 
por comparecimento na matrícula dos/as candidatos/as 
sorteados/as, havia que fazer sorteios enquanto ficavam 
vagas disponíveis e isso gerara a prorrogação do proces-
so de matrícula, fazendo com que a equipe do CL tivesse 
que destinar três semanas a um processo que, antes, 
ocupava só uma. A experiência fez com que o sorteio ele-
trônico abrangesse unicamente as vagas do “Nível I” do 
Curso de Inglês, constatando-se definitivamente que a 
demanda por essas vagas era o que causava a tristemen-
te famosa fila dos processos de matrícula anteriores. Na 
atualidade – primeiro semestre de 2020, o CL especifica, 
na Instrução Normativa vigente, que o sorteio de vagas 
só se aplica ao “Nível I” do Curso de Inglês:

Considerações iniciais

• Para tornar mais democrática a matrícula nos seus 
cursos, o CL/ FL/ UFG resolveu estabelecer o sorteio 
eletrônico de vagas como forma de acesso ao processo 
de matrícula no nível inicial – Nível 1 – do seu curso de 
maior demanda, o Curso de Inglês. 

• Para se matricular no Nível 1 dos outros cursos do CL/ 
FL/ UFG (cursos de Alemão, Espanhol, Francês e Ita-
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liano) bastará comparecer na Secretaria do Centro de 
Línguas (...).(Universidade..., 2020a)

Com o Sorteio Eletrônico para o “Nível I” dos cur-
sos de idiomas do CL eliminava-se definitivamente, em 
2012, a mácula constante na reputação do CL – a fila e 
o acampamento noturno no Câmpus Samambaia na 
véspera da jornada da matrícula no primeiro nível do 
Curso de Inglês. No entanto, embora já não apareces-
se o efeito, a causa da velha fila permanecia, pois o CL 
continuava disponibilizado, em relação ao tamanho da 
demanda, poucas vagas para os/as interessados/as em 
ingressar no “Nível I” do Curso de Inglês. No exercício de 
Coordenação do CL anterior o meu, a Coordenadora, a 
Profa. Valdirene Maria de Araújo Gomes, tinha testado 
uma solução: a abertura de turmas aos sábados. O miolo 
desse histórico problema do CL estava em algo alheio à 
docência e à administração do CL, a falta de salas de aulas 
no prédio da FL. De fato, com frequência, desde o início 
deste século, tinha-se pensado que a solução estava na 
construção de um prédio próprio para o CL, para poder 
contar com salas de aula suficientes e não ter que, a cada 
semestre, para saber quantas turmas poderiam ser aber-
tas, contabilizar as salas que a FL não usava nas aulas da 
graduação e da pós-graduação. Sem dúvida, um prédio 
com salas de aulas só para o CL seria a solução idônea, 
mas era pouco realista porque, para poder construí-lo, 
era preciso destinar a essa finalidade um montante de al-
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gum orçamento e nem se tinha previsto essa verba nem 
se sabia se, em algum momento, isso seria possível.

Consequentemente, havia que pensar em alternativas 
de implementação imediata. Na nossa Coordenação, em 
primeiro lugar se continuou a oferta de aulas aos sábados, 
iniciada na gestão da Profa. Valdirene Maria. Decidiu-se 
ocupar todas as salas da FL livres aos sábados, tanto de 
manhã quanto no turno vespertino. Como era patente 
que a demanda por vagas nos cursos de idiomas do CL 
não seria satisfeita com as novas turmas aos sábados, en-
tendeu-se que a única solução era procurar salas de aula 
fora do prédio da FL. Reservaram-se, portanto, salas nos 
Centros de Aulas da UFG; no Câmpus Samambaia, em-
prestaram também algumas salas de aula as direções da 
Faculdade de Filosofia, da Faculdade de Educação Física 
e Dança, da Escola de Veterinária e Zootecnia. Por sua 
vez, no Câmpus Colemar Natal e Silva, como mencionado 
acima, abriram-se turmas para a Faculdade de Nutrição 
e para a Faculdade de Enfermagem. Cumpre salientar 
que lecionar fora da FL não era bem aceito por parte dos 
instrutores/as do CL, já que isso requeria investir tempo 
em deslocamentos, levar consigo os recursos tecnoló-
gicos etc. Apesar do aumento exponencial das salas de 
aula, continuava havendo muitos/as interessados/as em 
ingressar no “Nível I” do Curso de Inglês que não conse-
guiam vaga. A solução definitiva chegaria com a conclu-
são da construção de um novo bloco – o Bloco Bernardo 
Élis – para a FL, que seria oficialmente inaugurado em 
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novembro de 2012 (Universidade..., 2012b). Estando 
esse bloco finalizado, ainda que não inaugurado, no pla-
nejamento da matrícula para os cursos de idiomas do CL 
no segundo semestre de 2012 contabilizou-se uma parte 
das salas de aula desse novo prédio. 

Unindo todos esses procedimentos, o CL conseguiu 
dar um salto quantitativo exponencial. Se comparados os 
dados da matrícula do segundo semestre de 2010 (1.210 
alunos/as matriculados/as) (Universidade..., 2020b) 
com os do segundo semestre de 2012 (3.015 alunos/as 
matriculados/as), observa-se que, nesse período de dois 
anos, o CL tinha conseguido criar 1.800 vagas mais. Ora, 
desses/as 3.015 alunos/as efetivamente matriculados/
as, 2.536 matricularam-se no Curso de Inglês, dos/as 
quais 497 estavam matriculados/as no “Nível I” desse 
idioma (Universidade..., 2020b); ou seja, 84% de todos/
as os/as matriculados/as no segundo semestre de 2012 
no CL eram alunos/as do Curso de Inglês.

O empenho na satisfação da demanda permitiu co-
nhecer, quase com exatidão, a dimensão dessa demanda 
na “comunidade goianiense”. Dos dados que a Secretaria 
foi capaz de reunir inferia-se que aproximadamente, de 
média por semestre, havia uma demanda de 3.000 in-
teressados/as, de fato, em se matricular nos cursos do 
CL. Não garantir essa quantidade de vagas significaria 
impossibilitar que candidatos/as pudessem se incorpo-
rar em alguma turma; ir muito além dessa quantidade 
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poderia criar o risco de gerar algumas turmas nos níveis 
iniciais com vagas sem preencher16.

Diagnosticar a fila que a cada semestre se formava, 
a partir do saguão da FL, nas jornadas de matrícula foi, 
obviamente, o ponto de partida para evitar que ela con-
tinuasse se produzindo. Podia-se ocultá-la, o que de fato 
aconteceu no segundo semestre de 2012 com o sorteio 
eletrônico das vagas para o “Nível I” do Curso de Inglês. 
No entanto, só se atingiu a solução do problema quando 
foi viável a abertura de mais turmas, para o qual hou-
ve que aproveitar todas as salas de aula disponíveis no 
Câmpus Samambaia. 

Síntese conclusiva: um modo de aplicar a 
governança em uma rede 

Acima foi mostrado por que o CL é um projeto de exten-
são e cultura e quais eram os seus principais desafios no 
ano 2011, e como eles, na prática, foram enfrentados ao 
longo de três anos. Isso foi apresentado de uma experiên-
cia pessoal – a minha – na função de coordenador, embora 
no CL, ainda que se nomeie um sujeito para o coordenar 
durante um período, a coordenação seja pluricêntrica e 
ela se materialize na ação conjunta, para a tomada de de-

16 No primeiro semestre do ano 2018, o CL atingiu o que, por enquanto, 
foi o seu máximo de alunos/as matriculados/as: 3.539 alunos/as, 
dos quais 2.482 (70%) estavam matriculados/as no Curso de Inglês. 
Essa quantidade caiu a 3.129 no semestre seguinte (Universidade..., 
2020b).
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cisões, dos atores participantes, gerando-se um modelo 
bastante distante das hierarquias tradicionais. 

O CL foi registrado como um projeto na PROEC. Con-
tudo, para entender como esse projeto, com as suas 
particularidades, se desenvolve e é administrado há pri-
meiramente que entender que foi materializado como 
uma rede gerada pela convergência de interesses e que 
sobre essa rede atuam um sistema de governança e a 
gestão propriamente dita. 

Na história do CL, a governança não foi um concei-
to17 usado na documentação do projeto, mas essa go-
vernança, na prática, aconteceu permanentemente. Na 
atualidade esse conceito, no nosso parecer, explica o 
processo de sistematização da rede do CL e contribui a 
entender o modo como se articulou e foi consolidando 
o funcionamento do projeto. Foi a governança o que 
definiu, regulamentou e normatizou tanto a estrutura 
quanto a gestão da rede, detalhando a sua organização 
para as tomadas de decisão e instituindo os mecanismos 
regulatórios. A governança delimitou como a gestão de-
via agir no planejamento, na execução e no controle das 
estratégias e das ações do projeto.

Cumpre precisar que a identidade do CL como rede, 
com as inerentes interdependências entre os seus atores 
autônomos, fica patente ao observar que uma conside-
rável parte desses atores tem participado e se esforçado, 

17 Seguimos o conceito governança a partir do trabalho Atributos da gover- 
nança pública: noções básicas (SOUZA; CHAVES; SILVA, 2017).
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simultaneamente, como coletivos, nas articulações e nas 
negociações tanto da governança quanto da gestão. 

Apesar das assimetrias entre esses atores, a rede, 
como plataforma para uma interação flexível e para a 
cooperação, tem permitido a constituição coletiva do 
CL, aunando visões, interesses e recursos diferentes. 
Assim, o projeto CL pôde, sempre que necessário, mo-
bilizar, para a sua estruturação e para a resolução dos 
problemas, e o seu controle e a prestação de contas, as 
Áreas de Línguas Estrangeiras, o Departamento de Lín-
guas Estrangeiras, o Conselho Diretor da FL, a PROAD e 
a FUNAPE. Trata-se de atores distintos, com interesses 
heterogêneos, mas que interagem e se responsabilizam 
pela tomada de decisões. Essa mobilização tem sido 
possível, semestre após semestre, ao serem mantidos 
bem definidos, pela rede, os objetivos do projeto. Com 
os objetivos bem definidos, é possível a articulação e a 
cooperação dos atores na rede, a partir do comparti-
lhamento de responsabilidades na consecução desses 
objetivos comuns.

O CL é, portanto, o fruto da cooperação motivada por 
uma convergência de interesses, não só por parte dos 
atores da UFG acima indicados e da FUNAPE, mas por 
parte da comunidade goianiense em geral, a qual, com a 
sua demanda, manteve atualizada a responsividade na 
governança e na gestão do CL e impulsou a publicidade 
em geral das suas ações. Essa publicidade favoreceu 
o monitoramento e o controle do CL, que ademais de 
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serem exercidos pela FL, pela PROAD e pela FUNAPE 
eram também exercidos pelos/as usuários/as do CL, 
sempre preparados/as para mensurar os resultados e 
a sua qualidade.

Assim se tratando, na nossa visão, a complexidade 
na coordenação pluricêntrica do CL reside em que o 
desenvolvimento do projeto envolve não só as opera-
ções práticas e a burocracia instrumental dos aspectos 
gerenciais como também a ponderação e a discussão da 
política que subjaz na sua missão como serviço públi-
co. Como primeira etapa, para poder administrar o CL, 
cumpre reconhecer os mecanismos básicos da sua es-
trutura e perceber os interesses de cada uma das partes 
que configuram essa rede. Ressaltamos que, sendo uma 
rede, o CL não possui uma hierarquia tradicional embora 
haja assimetria nas posições e funções dos participan-
tes. Essa assimetria reflete-se nos diferentes pesos dos 
atores a respeito da capacidade para tomar decisões, 
e nas correlativas responsabilidades. Portanto, na ad-
ministração CL é preciso considerar, da democracia, as 
relações, as interdependências e as interações entre os 
partícipes e atores do projeto; por isso, é adequado exa-
minar o CL do campo da governança, diferenciando-a  
da gestão. 

As particularidades do CL exigiram, desde a oferta 
dos primeiros cursos de idiomas, a sua governança. Es-
sas particularidades constituem a essência da sua iden-
tidade como projeto. A primeira dessas particularidades 
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é o CL estar concebido como um projeto de extensão e 
cultura coletivo, de quase todos/as os/as docentes do 
Departamento de Línguas Estrangeiras e de alguns do-
centes dos outros departamentos. Não se trata de um 
projeto do/a coordenador/a ou de uma pequena equipe. 
De fato, o/a coordenador/a do CL é eleito/a, a cada dois 
anos, em uma votação em que podem participar todos/as 
os/as docentes da FL, para participar na administração 
de um projeto que não é dele – é uma criação coletiva –  
e que continuará se desenvolvendo quando expirar o 
seu mandato. A segunda particularidade reside na vo-
luntariedade da participação no projeto CL. Faz parte 
essencial da natureza da docência, lecionar e orientar 
na graduação e, se possível, na pós-graduação; também 
faz parte executar projetos de pesquisa e realizar ações 
de extensão. Ora, o CL não é obrigatoriamente, para os/
as docentes, um projeto com o qual há que colaborar 
administrando-o e supervisionando instrutores/as de 
idiomas. A própria Unidade – a FL – não está obrigada a 
sediar o CL, embora o tenha feito desde há, agora já, 25 
anos. Uma terceira particularidade é o efeito do CL não 
ter verba específica destinada no orçamento da UFG; 
quer dizer, o CL é, em boa parte, um projeto autofinancia-
do mediante as taxas de matrícula que os/as alunos/as 
dos cursos de idiomas pagam a cada semestre. Sem esse 
recurso o projeto não poderia funcionar. Essa terceira 
particularidade envolve a quarta, que é constituição de 
uma secretaria integrada por profissionais contratados 
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pela FUNAPE, sem intervenção direta de servidores/as 
técnico-administrativos/as em educação, pagos/as com 
o recurso obtido na matrícula semestral. A quinta par-
ticularidade é que a docência nos cursos de idiomas é 
exercida por alunos/as da graduação da FL aprovados/
as em um processo seletivo criado para esse fim. Esses/
Essas alunos/as assumem turmas dos cursos de idiomas 
para, sob a supervisão de professores/as da graduação 
da FL, desenvolver um estágio não obrigatório, e são 
remunerados/as mediante o recurso apontado acima. 
É claro que, normalmente, esses/as alunos/as-instru-
tores/as estagiam voluntariamente no CL, além de pela 
remuneração e pela experiência como prática de ensino, 
pelo poder simbólico de um projeto em que, uma parte 
considerável dos/as supervisores/as, já foram estagiá-
rios/as. Também é notório que se não houvesse alunos/
as de graduação dispostos/as a estagiar no CL, o CL não 
poderia satisfazer a demanda da comunidade goianien-
se por cursos de língua estrangeira.

As cinco particularidades indicadas da rede CL tem 
sido os eixos para a sua governança de uma coordena-
ção pluricêntrica; a própria rede precisou regulamentar 
e normatizar as relações na sua estrutura e os procedi-
mentos para a tomada de decisões em consonância com 
as disposições da PROAD e da FUNAPE. Na coordenação 
pluricêntrica atenta a essas particularidades, as interde-
pendências e as interações entre os/as partícipes e ato-
res do projeto requerem uma governança democrática 
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levando em consideração a dimensão, as interfaces e o 
peso de cada uma das particularidades. Isso permitiu 
que tanto o Conselho Diretor da FL, quanto o Departa-
mento de Línguas Estrangeiras e o/a Coordenador/a 
do CL tenham estado sempre atentos ao planejamento 
das Áreas estáveis do CL (de Inglês, Francês, Espanhol 
e Italiano), as quais, por sua vez, interagiram sempre no 
projeto com equidade, apesar da disparidade em res-
ponsabilidade entre elas (por exemplo, no segundo se-
mestre de 2012 a Área de Inglês teve que supervisionar 
as turmas de 2.536 alunos/as frente a Área de Italiano, 
com uma única docente, que supervisionou as turmas 
em que se distribuíam 75 alunos/as). 

Não está explicitado no Regulamento do CL, mas a go-
vernança do projeto acabou delimitando que a atuação 
do/a coordenador/a nominal eleito/a é agir, como ges-
tor/a, no planejamento e nas intervenções da Secretaria 
do projeto em prol da execução e controle dos cursos em 
oferta. A profissionalização dessa Secretaria tem sido 
uma preocupação de todos/as os/as coordenadores/
as do projeto, o qual requeria um constante processo 
de seleção e de treino de agentes capazes de entender 
a governança do CL e de assumir com competência os 
atos que essa governança delimitava para a gestão. Para, 
na gestão do CL, poder aprimorar as metodologias de 
trabalho que, com austeridade, permitissem operacio-
nalizar administrativamente a docência nos cursos de 
idiomas, foi imprescindível profissionalizar a Secretaria 
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partindo de algo tão básico como a definição dos cargos 
e das correspondentes funções, fugindo da improvisa-
da e ineficaz solução regida pela cláusula “todos fazem 
tudo”. O quadro da Secretaria do CL estabilizou-se ao 
se marcar e fortalecer as atribuições dos cargos “Ges-
tor/a do Projeto”, “Secretário/a Executivo/a”, “Auxiliar 
administrativo/a” e “Tecnólogo da informação”18. Essa 
profissionalização permitiu que a Secretaria pudesse 
assimilar os trabalhos decorrentes do aumento em dois 
anos em 250% do número de alunos/as matriculados 
nos curso de idiomas, e o consequente aumento do nú-
mero de instrutores/as, sem a necessidade de ampliar o 
quadro de funcionários/as.

Durante os meus três anos de coordenação do CL com 
frequência ouvi a crítica, externa ao projeto, de que o cen-
tro agia como uma empresa privada alheia ao espírito do 
serviço público. Eu não tinha uma opinião prévia forma-
da ao respeito, pois nunca me preocupara com entender 
essa disquisição. No exercício da coordenação constatei 
que o CL não era nenhum exemplo de parceria público-
-privada; o CL era um paradigma de cooperação e de in-
terdependências benéficas, em favor da produtividade, 
entre atores que, da extensão universitária, acreditaram 
na prestação de serviços à comunidade. O equilíbrio 
na governança e na gestão tem conseguido otimizar a 

18 No aprimoramento do profissionalismo do quadro da Secretaria do 
CL, durante a gestão da Coordenação em 2011-2012, foi fundamental 
a aplicação do know how da Gestora do CL e da Secretária Executiva 
do projeto.
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interdependência dos atores da rede permitindo que a 
sua estrutura se afiance semestre após semestre e que, a 
cada semestre, o velho lema “Idiomas para todos” (UFG, 
2008) continue distinguindo o projeto.
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CENTRO DE LÍNGUAS/UFG COMO 
LÓCUS DE FORMAÇÃO DOCENTE: A 
IMPORTÂNCIA DO INTERCÂMBIO ENTRE 
SUPERVISORES E SUPERVISIONADOS

Alexandra Almeida de Oliveira
Luiz Maurício Rios

“O senhor… Mire veja: o mais importante e bonito, do 
mundo, é isto: que as pessoas não estão sempre iguais, 
ainda não foram terminadas - mas que elas vão sempre 

mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a 
vida me ensinou. Isso que me alegra, montão”.

Guimarães Rosa

Palavras Iniciais

O Centro de Línguas da Faculdade de Letras da Uni-
versidade Federal de Goiás (CL/UFG) consistiu no pri-
meiro “emprego” de muitos que por ali passaram, como 
atestam os depoimentos de egressos no Relatório de 
gestão 2006-2010. Com efeito, esse projeto de extensão 
da Faculdade de Letras (FL), criado em 1995 como “uma 
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iniciativa louvável no combate ao monolinguismo que 
prevalece no país” (SILVA, 2012, p. 160), contribuiu e 
continua contribuindo para a formação e qualificação 
de inúmeros discentes de línguas estrangeiras da FL. 
Seu papel de lócus privilegiado de formação docente se 
deve, sobretudo, ao acompanhamento, constante e pró-
ximo, que os discentes em situação de indução profis-
sional1 recebem de seus orientadores. Ao ingressar no 
corpo docente do CL/UFG, a cada estagiário é atribuído 
um par mais experiente para lhe assistir em sua cami-
nhada inicial nessa profissão tão complexa, mas ao mes-
mo tempo tão prazerosa e gratificante, que é o ensino. 

Na função de supervisores, nosso trabalho é árduo, 
mas recompensador e rico em aprendizados. O contato 
com os estagiários nos revigora, nos motiva a aprender 
mais e a nos atualizarmos regularmente. Aprendemos 
bastante com as experiências pelas quais eles passam 
e com as reflexões formuladas em cada encontro de 
supervisão. Como bem lembra Valdirene Gomes (2010, 
p. 07), “o trabalho de supervisão exige habilidade para 
orientar sem moldar, acompanhar sem tolher a liberda-
de ou mudar o estilo de quem está sendo orientado”, ou 
seja, exercitamos continuamente nossos sensos de alte-
ridade e de acolhida. 

Por estarmos, nesse contexto, em uma posição hie-
rarquicamente superior, temos de nos atentar para não 
impor nosso conjunto de valores, nosso estilo pedagógi-

1 Conceito de António Nóvoa (2000).
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co aos neófitos. Contudo, por outro lado, não podemos 
deixar de corrigir, de rever os rumos do percurso, de 
admoestar, dentre outros. Orientar requer de nós uma 
postura equilibrada, dialógica e de abertura para que 
possamos contribuir com a aquisição de autoconfiança 
por parte dos debutantes na carreira.

Sabemos que os primeiros passos sempre são os 
mais difíceis devido à insegurança que acompanha os 
aprendizes ao iniciá-los. Nesse sentido, constitui-se um 
apanágio acalentador a assessoria de um profissional 
mais experiente em suas trajetórias pedagógicas. Do-
nald Schön (1992) e António Nóvoa (2000) preconizam 
que a formação docente deve se pautar pela prática, 
entretanto não por qualquer uma, mas por uma prática 
reflexiva, na qual não haja espaço apenas para a repro-
dução de um modelo pedagógico, e sim de tomadas de 
decisão meticulosamente refletidas (antes, durante e 
depois da ação). Esses estudiosos defendem, além disso, 
que a formação inicial dos professores seja assessorada 
por profissionais veteranos.

Isabel Alarcão (2003), por sua vez, não confere im-
portância ao professor reflexivo somente, mas ela es-
tende a pertinência dessa postura a todo o ambiente 
escolar, ou seja, para que professores reflexivos possam 
ter condições de atuar com criticidade e reflexividade é 
recomendável trabalhar em um espaço que lhe propicie 
condições para tal, pois apenas em um espaço apro-
priado à análise, as boas práticas de reflexão podem ser 
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construídas. Nessa perspectiva, ela (ibid., p. 51) elenca 
várias atividades que permeiam o cotidiano desse tipo 
de profissional, dentre elas destacamos: a pesquisa ação, 
análise de casos, as narrativas, os grupos de discussão 
ou círculos de estudo, a auto-observação e a supervisão 
colaborativa. Valdirene Gomes (2010), ex-coordenadora 
do Centro de Línguas da UFG, enfatiza o trabalho primo-
roso que essa instituição de ensino de línguas estran-
geiras vem promovendo ao longo dos anos com o fito 
de aperfeiçoar a prática pedagógica. Segundo Gomes 
(2010), todas as atividades de pesquisas acima arrola-
das são desenvolvidas no seio do CL/UFG. 

Neste trabalho, nos circunscreveremos à supervisão 
colaborativa. Neste relato, daremos voz a alguns dos esta-
giários ou ex-estagiários que, no decurso desses 25 anos, 
nos ajudaram a construir e a consolidar a boa reputação 
do CL. Em seus depoimentos, eles salientam a relevância 
da supervisão colaborativa ao longo de suas induções 
profissionais, refletindo, assim, a importância de suas 
passagens por esse centro de formação de excelência.

Supervisão colaborativa: uma via de mão dupla

Atuamos como supervisores no CL/UFG há mais de 
quinze anos. E nesse longo caminho, ajudamos a formar 
vários profissionais que hoje se encontram bem posi-
cionados no mercado de trabalho. Ao longo dessa tra-
jetória, objetivamos, cotidianamente, ser um referencial 
para os estagiários que estavam sob nossa responsabili-
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dade. Sabemos do compromisso e da seriedade que esse 
cargo exige.

Na supervisão, temos uma série de atividades: defini-
ção do cronograma semestral, reuniões semanais a fim 
de, conjuntamente, pensarmos acerca de suas aulas re-
cém ministradas e das futuras; observações de algumas 
das aulas sob a responsabilidade de nossos orientandos, 
para, posteriormente, refletirmos sobre elas, apreciação 
das atividades avaliativas confeccionadas por eles. E, ao 
final do semestre, temos de avaliar o desempenho de 
cada um.

Isabel Alarcão (2003, p. 66), refletindo acerca do pa-
pel do supervisor, interroga: “Como é que o supervisor 
pedagógico pode ajudar a construir o conhecimento pe-
dagógico?”. Ela apresenta como resposta: 

Em primeiro lugar, pela sua presença e 
actuação, pelo diálogo propiciador da 
compreensão dos fenómenos educati-
vos e das potencialidades dos profes-
sores, pela monitorização avaliativa de 
situações e desempenhos. Ou, dito de 
outra forma: pelo que é e pelo que faz, 
pelo que sabe (ibid., p. 66). 

Ou seja, o supervisor, a fim de estar apto a assessorar 
a práxis docente de outro, deve ele mesmo sempre estar 
colocando a sua própria em xeque. A reflexão tem de ser 
uma constante em seu percurso docente, bem como a 
sua atualização por meio de leituras da teoria pertinen-
te, de participação em eventos acadêmicos e somando 
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a isso sendo ele próprio investigador de sua própria 
prática. Seu espírito crítico deve ser incessantemente 
aguçado, afinal a criticidade é desenvolvida e, nessa 
condição, ela carece de ser sempre estimulada. Alarcão 
(ibid., p. 32) nos indica como alcançar a criticidade: “O 
desenvolvimento do espírito crítico faz-se no diálogo, 
no confronto de ideias e de práticas, na capacidade de se 
ouvir o outro, mas também de se ouvir a si próprio e de 
se autocriticar”. Nesse sentido, todos os implicados nes-
sa dinâmica dispõem de um papel ativo, não cabendo ao 
supervisor meramente transmitir instruções. Trata-se 
de uma construção conjunta. 

A práxis reflexiva não pode vir desacompanhada da 
teoria, sem a qual ela concorre para tornar os alunos 
em tecnocratas. A teoria é imprescindível em todos os 
momentos da formação, tendo em vista que esta dura a 
vida inteira, como fica evidente na epígrafe deste texto, 
extraído de Grande Sertões: Veredas, de Guimarães Rosa. 
“Para intervir, é preciso compreender” (ALARCÃO, 2003, 
p. 15). E a compreensão de um assunto tão complexo 
demanda reflexão, leitura e questionamentos de teorias. 
Afinal, na supervisão conhecimentos são produzidos. 
Afastar a teoria dos momentos formativos implica em 
taxar o ofício docente de técnico e em não reconhecer 
sua dimensão intelectual (PIMENTA; LIMA, 2005/2006, 
p. 8). Em decorrência disso, a teoria sempre perpassa as 
nossas reuniões, sendo evocadas pelos orientadores ou 
por orientandos.
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Propor novos rumos para a dinâmica da supervisão 
também consiste em função de um supervisor não aco-
modado. Nos últimos semestres em que temos atuado 
no CL, preferimos as orientações coletivas às individuais, 
pois acreditamos que a entreajuda pode e deve partir 
também dos colegas. Essa prática revelou-se acertada 
haja vista a participação engajada dos estagiários com 
o fito de contribuir com os camaradas. Esse novo for-
mato de encontro mudou a dinâmica de orientação, pois 
agora não éramos apenas os supervisores a tecerem ob-
servações das propostas dos orientados. Essa interação 
despertou nos alunos um senso de cuidar um do outro, 
eles passaram a se sentir importantes na formação do 
colega, o que fortaleceu o sentimento de solidariedade 
entre eles.

Ademais, essa nova configuração resultou em uma 
multiplicidade de vozes contribuindo na formação dos 
orientandos e tínhamos sessões dedicadas aos relatos 
de experiências e de quais decisões foram tomadas e 
com as razões para a sua adoção. Em seguida, ponderá-
vamos sobre essas ações e como os integrantes do grupo 
agiriam se estivessem no lugar de determinado colega.

Depoimentos2

Fernanda Guimarães, licenciada em francês, mestra 
em Letras e Linguística pelo Programa de Pós-Gradua-

2 Todos os depoimentos nos foram encaminhados pelos egressos ou 
estagiários via e-mail ou WhatsApp.
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ção em Letras e Linguística da UFG (PPGLL/UFG). Atual-
mente, atua como professora de FLE, em Brasília, no 
Cooplem Idiomas e na Cultura Francesa Asa Norte. Além 
de ter sido aprovada recentemente para lecionar no UnB 
idiomas. Antes de se mudar para Brasília, trabalhou na 
PUC idiomas e na Escola Internacional de Goiânia como 
docente e foi coordenadora pedagógica da Aliança Fran-
cesa da capital goiana. Em seu depoimento, Fernanda 
esclarece o quanto foi benéfica para seu desenvolvimen-
to profissional a supervisão colaborativa: 

o relacionamento entre um menos ex-
periente e um mais experiente foi ex-
tremamente rico para a construção do 
meu perfil de professora e para todas as 
outras experiências no mercado de tra-
balho que eu viria a ter. A oportunidade 
oferecida pelo CL/UFG é primordial 
para o enfrentamento da realidade do 
mercado de trabalho para um profis-
sional de Letras: Francês. [...] No decor-
rer dos anos descobri que a prática de 
orientação, feedback, dialógica e con-
trastiva são primordiais para o exercício 
da docência e felizmente, no meu caso, 
foram adquiridos em uma tutoria de 
excelência. [...] Essa contribuição não to-
cou apenas meu perfil docente ou meus 
alunos, mas minha postura diante da 
sociedade e minha compreensão sobre o 
que é Educação. Atualmente eu procuro 
meios de servir melhor à sociedade com 
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meu conhecimento e minha profissão, 
eu valorizo os centros de educação pú-
blica e sinto saudades de tudo o que vivi 
naqueles anos.

Lorena Martins Guimarães Alvez, licenciada em Le-
tras: Francês e professora contratada pelo Centro de 
Línguas. Ela permanece nos quadros do CL/UFG, mas 
como contratada. Ela finalizou a graduação em 2018. 
Em seu ponto de vista:

A supervisão é um dos pilares da minha 
formação, a qual me ensinou a estar 
aberta para sempre aprender e trocar 
experiências enriquecedoras e incríveis. 
Quando comecei a ser supervisionada 
percebi o quanto eu tinha a aprender. 
[...] Nossas reuniões eram sempre muito 
interessantes e eu sempre compartilha-
va o desenvolvimento das atividades 
em sala de aula e os resultados. Sempre 
muito atenciosa e motivadora, a super-
visora me ensinou a ver o aprendizado 
da língua francesa de outra maneira. 
Me ajudou a explorar outros caminhos, 
onde eu encontrei um retorno mais 
leve e cheio de descobertas culturais e 
linguísticas. A supervisão me trouxe se-
gurança em sala de aula. 

Em sua fala, percebe-se a importância da supervisão 
colaborativa para proporcionar segurança aos estagiá-
rios. Por já ter passado pelo processo de indução pro-
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fissional, a docente dispõe de uma orientação menos in-
tensa. Mesmo assim sabe que sempre pode contar com 
seu professor-orientador para qualquer situação de que 
precise. Lorena contribui, igualmente, com a formação 
de seus colegas, dando-lhes dicas e preciosas orienta-
ções a partir de sua experiência.

Ana Luíza Dias Veloso Rocha ingressou no CL/UFG 
em 2018. Como ainda não concluiu o curso, continua 
exercendo o papel de estagiária. Não obstante, divide 
seu tempo profissional entre nossa instituição e a Alian-
ça Francesa de Goiânia. Em sua apreciação:

No CL/UFG, compreendi que o aprendi-
zado de uma língua é saber constituir-se 
como ser ativo e atuante em uma dife-
rente língua e linguagem. Percebi que 
ser docente está muito além da antiga 
ideia de “transmissão de conhecimen-
to” que ainda predomina, infelizmente, 
em nosso país. Ser docente é incutir a 
curiosidade e a reflexão em nossos alu-
nos e intermediar o contato com uma 
realidade que ainda não foi por eles des-
bravada: refleti que ser professora é ser 
mediadora, e não ditadora de axiomas. 
Acredito, por fim, que o CL/UFG foi e é 
responsável pela constante reflexão que 
faço quanto à minha atuação docente, 
graças às supervisões que recebo de 
meus professores e das trocas que faço 
com meus colegas instrutores de línguas 
estrangeiras que, assim como eu, apren-
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dem à cada dia, as singularidades da 
profissão de docente.

Ana Luíza traz em seu depoimento vários elementos 
importantes para discussão. Em primeiro lugar, ela enfa-
tiza o papel ativo de todos os agentes concernidos. Nessa 
linha, ela concebe o professor como um intermediador 
de conhecimentos e não transmissor, em consonância 
com o que pregamos no CL/UFG e nas licenciaturas da 
FL. Ela menciona, igualmente, a importância das trocas 
com os colegas de trabalho.

Os estagiários se referem, ainda, à importância que 
o curso de preparação para ministrar no CL tiveram 
em suas vidas profissionais. Tal curso compõe-se de 
dez módulos de 4h cada, oferecido por docentes de LE 
da Faculdade de Letras. Por duas vezes, compusemos 
a equipe que atuou nessas oficinas, com o tema sobre 
planejamento de curso e de aulas. Sobre esses cursos, 
traremos a opinião de Ana Luíza:

Em 2018, ao ser aprovada pelo processo 
seletivo da instituição, minha formação 
já começou a ser transformada por meio 
do Curso de Formação fornecido pelo 
Centro de Línguas: neste momento, a 
ideia que parece impregnar a maioria 
das mentes de pessoas que tiveram uma 
educação tradicional no Brasil, qual 
seja: aprender a gramática, começou a 
ser dispersada do meu cérebro.
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Vitória Almeida Sá considera, igualmente, a passagem 
pelo CL/UFG como essencial na sua formação pedagógi-
ca. Desde o primeiro ano de sua graduação, ela já estava 
inserida em ambiente formativo em docência de língua 
francesa no âmbito do Programa institucional de bolsas 
de iniciação à docência (PIBID), coordenado pelos autores 
deste relato. Atualmente, ela está assistindo a professora 
de língua portuguesa, na França, por meio do Programa 
de Assistência da embaixada francesa. Vitória, em conso-
nância com as demais estagiárias, aponta a assessoria dos 
professores mais experientes como uma das ferramentas 
relevantes fornecida pelo CL/UFG. Sua experiência den-
tro do Pibid se restringia ao público infanto-juvenil. Já no 
CL/UFG, ela vivenciaria um outro contexto de ensino, o 
que lhe demandaria estratégias diversificadas. Em sua 
visão, essa adaptação ao novo ambiente lhe foi facilitada 
graças ao acompanhamento de sua professora-orienta-
dora, como constatamos em sua fala:

Ser supervisionado por professores da 
FL é muito importante para nós, estagiá-
rios. O papel do professor supervisor é 
de nos orientar e de nos ajudar a traba-
lhar as ideias dos cursos que temos. Eu 
tinha ideias para os cursos, mas às ve-
zes eu não sabia como implementá-las. 
Assim, minha professora-orientadora 
me ajudava a encontrar uma maneira 
de colocá-las em prática. Além disso, 
ela estava sempre presente para dar 
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relatórios sobre os cursos frequentados, 
planos de curso e suas opiniões, se ne-
cessário. Consequentemente, eu sempre 
recebia comentários que me ajudavam a 
melhorar meus cursos, minha didática, 
bem como minha visão sobre a sala de 
aula. Essa vivência me abriu um mundo 
de possibilidades. Estou certa de que 
minha experiência no Centro de Línguas 
foi realmente importante para todos os 
sucessos profissionais que tive3,4.

O estudante William Andrade de Magalhães licen-
ciou-se em 2020 em Letras: Espanhol e retornou à FL/
UFG para finalizar sua graduação em Letras: Francês 
que havia sido interrompida. Ele ingressou no CL/UFG 
como estagiário de espanhol por ser seu idioma na gra-
duação, mas seu elevado nível linguístico de francês, 
adquirido autonomamente, lhe permitiu, igualmente, 
ministrar aulas de língua francesa. Após ter tido êxito 

3 Todas as traduções são de nossa responsabilidade/autoria.
4 Lê-se no original: « Être surveillé.e.s par les professeurs de la FL est 

très important pour nous, les stagiaires. Le rôle du professeur sur-
veillant est de nous guider et de nous aider à travailler les idées des 
cours que nous avons. J’avais des idées pour les cours, mais parfois je 
ne savais pas comment les réaliser. Ainsi, ma professeure référente 
m’aidait à trouver un moyen de les faire. De plus, elle était toujours là 
pour donner des rapports sur les cours assistés, sur les plans de cours 
et des avis, si c’était nécessaire. Du coup, je recevais toujours des su-
ggestions et des observations qui m’aidaient à améliorer mes cours, 
ma didactique et aussi mon regard vers la classe. Cette expérience m’a 
ouvert un monde de possibilités. Je suis sûre que mon expérience au 
Centre de Langue a été vraiment importante pour toutes les réussites 
professionnelles que j’ai eues ».
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na seleção, ele permaneceu cinco semestres em nosso 
quadro docente. 

Com o tempo e através do contacto com 
os estudantes, comecei a mudar a minha 
compreensão do que eram o ensino e 
aprendizagem de uma língua estrangei-
ra e como ter uma boa relação com os 
alunos era essencial para o bom funcio-
namento das aulas e do semestre. Perce-
bi que não devia ser demasiado exigente 
com os alunos e com a forma como se 
expressavam em francês, que bastava 
que o seu discurso fosse compreensível 
e correto tanto quanto possível.
O estágio no CL me permitiu, igual-
mente, compreender que eu estava 
insatisfeito com os métodos franceses 
disponíveis no mercado e que eu tinha 
de preparar os meus próprios materiais 
e, consequentemente, ser um pouco 
crítico e pesar o que me ofereciam e o 
que eu realmente queria fazer. A este 
respeito, os meus supervisores sempre 
compreenderam a minha necessidade 
de testar outros métodos e abordagens 
na aula. 
Estou convencido de que é forjando que 
nos tornamos ferreiros: tornamo-nos 
professores na e através da prática. As 
teorias que estudamos durante a licen-
ciatura são obviamente importantes, 
mas só fazem sentido quando as asso-
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ciamos com a prática em sala de aula e a 
reflexão sobre essa prática. Neste senti-
do, os dois anos e meio que passei no CL 
foram capitais para a minha formação5.

William, durante seu estágio, aproveitou a liberdade 
concedida pelo CL/UFG para fazer um laboratório de 
seus materiais. Ele acreditava que o material didático 
existente concernente ao ensino no idioma em tela não 
atendia a sua necessidade nem as de suas turmas, por-
tanto não hesitou em preparar seus próprios materiais 
para sanar essa necessidade. Essa sua escolha, respal-
dada por seus supervisores, afigura-se como extrema-
mente relevante para o trabalho docente. Dificilmente, 
um professor se satisfaz totalmente com os materiais 

5 Lê-se no original: « Au fil du temps et au contact des élèves, j’ai com-
mencé à changer ma compréhension de ce qu’étaient l’enseignement 
et l’apprentissage d’une langue étrangère et comment avoir une bon-
ne relation avec ses apprenant.e.s était essentiel au bon déroulement 
des séances de cours et du semestre. Je me suis donc aperçu qu’il ne 
fallait pas être trop exigeant à l’égard des apprenant.e.s et de la façon 
dont il/elles s’exprimaient en français, qu’il suffisait que leur parole 
soit compréhensible et correcte dans la mesure du possible. Le stage 
au CL m’a également permis de comprendre qu’à longueur de temps 
j’étais insatisfait de ce que proposaient les méthodes de français 
disponibles sur le marché et qu’il me fallait préparer mes propres 
matériels et, conséquemment, être un peu critique et soupeser ce 
que l’on me proposait et ce que je voulais vraiment faire. À cet égard, 
mes supérviseur.e.s ont toujours su comprendre mon besoin de tester 
d’autres méthodes et approches en classe. Partant, je suis persuadé 
que c’est en forgeant que l’on devient forgeron : on devient professeur 
dans et par la pratique. Les théories que l’on étudie pendant la licence 
sont bien évidemment importantes, mais elles n’acquièrent de sens 
que lorsqu’elles s’associent à la pratique de classe et à la réflexion sur 
cette pratique. En ce sens, les deux ans et demi passés au CL ont été 
capitaux pour ma formation ».
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elaborados por outros, daí a imposição de, ao longo de 
sua trajetória profissional, criar atividades e sequências 
pedagógicas que convirão perfeitamente para dado gru-
po daquele professor. Afora isso, produzir seu próprio 
material favorece a reflexão e a autonomia docente. Para 
conceber seus recursos de trabalho é necessária muita 
reflexão acerca das necessidades e de como saná-las.

Outro ponto crucial levantado por William reside 
na inter-relação entre prática e teoria. Donald Schön 
(1992) e António Nóvoa (2000) sustentam que o docen-
te se forma na prática, desde que essa prática repouse 
na reflexão, e, por sua vez, se relacione com a teoria. 
Esses consistem nos elementos essenciais da formação 
docente. Eles interagem entre si, se retroalimentando. 

Iury Aragonez da Silva e Samuel Caetano Rufino ingres-
saram na FL por meio de um convênio celebrado entre 
essa faculdade e a Faculdade de Ciências Sociais. Ambos 
são egressos da primeira turma de Relações Internacio-
nais da UFG. Enquanto cursavam esse curso, aproveitaram 
a oportunidade firmada pelo acordo e estudaram francês 
em nossas turmas de graduação. Após a formatura, rein-
gressaram na UFG, dessa feita, para se licenciarem em 
Letras: Inglês e Letras: Francês, respectivamente. Com a 
proficiência linguística em francês alcançada ao longo de 
suas formações, puderam estagiar no CL/UFG.

Iury, embora discorde parcialmente do CL/UFG no 
tangente à avaliação, reconhece o valor de sua partici-
pação no projeto. Eis seu depoimento:
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O estágio no CL/UFG apresentou-me 
desafios que considero fundamentais 
para a formação docente, tais como a 
elaboração de materiais e o desenvol-
vimento de formas de avaliação. Apesar 
de ter um livro didático como material 
de apoio, pude preparar/didatizar 
materiais de acordo com os objetivos 
pedagógicos que tinha em mente para 
os conteúdos propostos em cada nível. 
Nesse sentido, pude trabalhar textos 
literários e jornalísticos, filmes, jogos 
e canções. A partir desses recursos, 
pude abordar discussões de temas 
críticos como racismo, migração, etno-
centrismo, consumo responsável, entre 
outros. No que concerne à avaliação, 
pude negociar com os/as estudantes os 
componentes que integrariam as suas 
médias. Ressalto aqui, no entanto, a exi-
gência da instituição para a aplicação de 
provas orais e escritas a cada bimestre, 
fator com o qual, particularmente, não 
estou de acordo. Por outro lado, pontuo 
que a elaboração de provas foi uma das 
habilidades que desenvolvi enquanto 
docente no CL/UFG. Além disso, pude 
estabelecer os critérios de avaliação que 
julgo pertinentes. Todas essas ativida-
des docentes foram realizadas com a su-
pervisão de professores/as do curso de 
graduação em Letras: Francês da FL, o 
que é um grande diferencial do CL/UFG. 
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Acredito que a maior lição que pude 
extrair da minha experiência enquanto 
professor de língua francesa no CL/UFG 
foi a autonomia. Dentro dos limites das 
regras institucionais, tive a liberdade 
de experimentar em sala de aula, sem o 
receio de ser tolhido pedagogicamente 
por trabalhar com temas críticos. Pude 
até mesmo optar por não utilizar o livro 
didático com os grupos mais avançados. 
Em vista disso, reitero que a autonomia 
e a liberdade de atuação são elementos 
primordiais para que docentes possam 
desenvolver um trabalho coerente e que 
vise não só ao ensino-aprendizagem de 
conteúdos linguísticos, mas também à 
formação de sujeitos críticos capazes 
de expressar suas ideias, reflexões e 
sentimentos em uma língua adicional. O 
CL/UFG assegura essa liberdade aos/às 
seus/suas professores/as.

Em alguns pontos, seu testemunho converge com o de 
William, sobretudo na necessidade de elaboração de ma-
teriais didáticos alternativos para atingir seus objetos. 
Seus relatos convergem, igualmente, no tocante à auto-
nomia que o CL/UFG proporciona a seus estagiários. Uma 
questão digna de realce na fala de Iury é a sua percepção 
de que as línguas adicionais podem e devem contribuir 
para a emancipação dos envolvidos no processo, tanto 
os alunos quantos os professores. O professor de línguas 
adicionais goza de liberdade para tratar de qualquer 
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tema em sala de aula, haja vista que todos os assuntos 
são abarcados pela linguagem. Logo, o professor pode 
selecionar a temática que deseja abordar e explorá-la 
com seus aprendizes. Com efeito, a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional de 1996, traz, em seu artigo 
35, incisos 2 e 3, a perspectiva de uma formação cidadã 
para os estudantes do Ensino Médio brasileiro:

Art. 35. O ensino médio, etapa final da 
educação básica, com duração mínima 
de três anos, terá como finalidades: II – 
a preparação básica para o trabalho e a 
cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se 
adaptar com flexibilidade a novas con-
dições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores; III – o aprimoramento do 
educando como pessoa humana, in-
cluindo a formação ética e o desenvol-
vimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico [...]

Na universidade, aprendemos que, em qualquer ní-
vel de ensino, essas devem sempre ser as premissas da 
educação com vistas a nos aproximarmos do ensino li-
bertador apregoado pelo patrono da educação nacional: 
o grande mestre Paulo Freire. Com seu projeto calcado 
na formação reflexiva dos docentes iniciantes, o CL/UFG 
contribui para esse empreendimento.

Samuel, atualmente, está vinculado ao Programa de 
Doutorado da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
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Janeiro, cursando doutoramento em Relações Interna-
cionais. Ele é mestre pelo Programa de Ciências Sociais 
da UFG. Samuel, em seu relato, endossa a opinião de 
Iury no tangente à liberdade possibilitada pelo CL/UFG 
em relação à diversificação do material de trabalho e 
dos temas evocados em sala de aula. Segundo ele:

As atividades enquanto estagiário no 
CL/UFG foram de grande valia para a 
minha formação acadêmica, profissional 
e pessoal. Consegui colocar em prática 
muitas das discussões e exercícios teó-
rico-metodológicos discutidos em sala 
de aula. Com certeza, sem a experiência 
no CL/UFG, não me sentiria preparado 
a adentrar no mercado de trabalho. O 
que mais me marcou foi a responsabili-
dade de ter que intermediar o processo 
de ensino-aprendizagem de uma turma 
durante um semestre inteiro. Um dos 
pontos mais essenciais do estágio no 
CL/UFG foi a minha relação enquanto 
estagiário com uma orientadora, pro-
fessora da FL/UFG. Ter uma orientadora 
foi fundamental para despertar a minha 
confiança como professor e segurança 
em relação à forma pela qual eu con-
duzia as minhas turmas. Todas as aulas 
eram preparadas por mim e discutidas 
com antecedência com a minha orienta-
dora. Sem tais atividades, perderia mui-
to das reflexões e feedback das minhas 
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ações como intermediador de ensino. 
Outrossim, o estágio me deu a opor-
tunidade de presenciar determinados 
desafios enfrentados por professores, 
dos mais simples, como a readaptação 
de um programa de ensino devido à 
heterogeneidade de uma turma, a mais 
complicados, como a gestão de momen-
tos de crises político-educacionais. Uma 
característica do CL/UFG é o grau de 
liberdade presenciado pelo professor 
estagiário. Algumas turmas não se sen-
tiam tão à vontade com o livro didático 
utilizado, e, pela autonomia oferecida 
pela instituição, em concordância com 
a minha orientadora, pude equilibrar 
o uso do livro com outras atividades 
que seriam mais interessantes ao con-
texto dos alunos e à minha formação. 
Nesse aspecto, tive a oportunidade de 
introduzir temas muitas vezes excluí-
dos dos grandes centros de idiomas: as 
línguas francesas da África, a literatura, 
os problemas do sistema educacional 
brasileiro etc. Uma das atividades mais 
memoráveis consistiu na presença de 
dois amigos, um senegalês e outro be-
ninense, os quais compartilharam suas 
línguas e culturas, o que foi bastante 
motivador para os alunos. Em síntese, o 
CL/UFG foi um suporte importantíssimo 
para a construção da minha identidade 
profissional.
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Samuel aborda, ainda, dois outros pontos aos quais 
conferimos destaque, o primeiro: a concepção de que 
o professor é intermediador do ensino, ou seja, a vi-
são de que o professor transmite conhecimentos foi 
descontruída em sua trajetória, o que se revela muito 
positivo para nós, pois, assim como Samuel, concebe-
mos o discente como um agente ativo na construção de 
seu conhecimento e não um ser passivo que recebe os 
construtos que foram sendo produzidos ao longo dos 
milênios. O segundo aspecto versa sobre a importância 
de um par mais experiente para a formação profissional 
docente, em seu caso, materializada por uma professora 
da FL/UFG.

Diego Goulart Machado Silva, assim como Vitória Al-
meida e William de Andrade Magalhães, foi contempla-
do com uma bolsa da Embaixada da França para atuar 
como assistente de língua portuguesa na França. Diego 
é licenciado em Letras: Francês e mestre em Letras e 
Linguística pelo PPGLL/UFG. Atualmente, ele pertence 
ao quadro docente da Aliança Francesa de Monterrey, 
Nuevo Léon, México. Em sua fala, Diego sublinha o rele-
vante aporte do CL/UFG para sua formação:

Minha passagem no Centro de Línguas 
foi fundamental na minha formação 
e prática como docente. Inicialmente, 
participei do curso de capacitação, que 
considero um importante preparador 
para os desafios que tangem o ensino e 
a aprendizagem de línguas estrangeiras. 



85

Além disso, o Centro de Línguas da FL/
UFG, conta com uma supervisora ou 
supervisor. Os planos de aula que, como 
orientandas e orientandos, submetía-
mos às nossas supervisoras ou supervi-
sores evidenciavam problemáticas que 
enfrentaríamos em sala de aula. Vejo a 
supervisão como uma discussão peda-
gógica em contexto de prática docente, o 
que representou um grande desenvolvi-
mento profissional. 

Ele enfatiza a importância do curso inicial promovido 
pela instituição, bem como o acompanhamento do pro-
fessor-orientador no percurso de indução profissional 
do estagiário. 

Por fim, temos o testemunho de Nathália Fonseca 
que, a exemplo de Vitória Almeida, participou do projeto 
PIBID antes de se vincular ao CL/UFG. Nathália aponta 
a dinâmica da supervisão colaborativa como elemento 
central desse estabelecimento de ensino no concernen-
te à sua formação pedagógica. Ela, assim, se manifesta 
acerca de sua passagem pelo projeto:

Durante a minha formação na Faculda-
de de Letras, eu tive a oportunidade de 
me inscrever para o processo seletivo 
do Centro de Línguas, e, ao final de um 
semestre de preparação, pude me juntar 
à equipe. A experiência neste projeto 
foi absolutamente fundamental para a 
minha formação profissional e um dos 
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maiores diferenciais deste projeto foi a 
supervisão. Para uma professora sem 
experiência e começando a sua carreira, 
a supervisão era um ponto chave do meu 
desenvolvimento. Antes das aulas tínha-
mos reuniões individuais de supervisão, 
nas quais eu apresentava os planos de 
aula e o supervisor indicava e/ou suge-
ria melhoras, além de me ajudar na com-
posição de um bom plano de aula com 
elementos claros, descrições diretas dos 
objetivos e principalmente me guiar na 
aplicação coesa da metodologia. A cada 
quinze dias nós nos encontrávamos para 
esse trabalho de lapidação.  Ao longo de 
dois anos de supervisão eu desenvolvi a 
minha identidade profissional, e esta me 
permitiu entrar no mercado de trabalho 
antes mesmo de me formar. Várias esco-
las de idiomas em Goiânia me chamaram 
para integrar o corpo de professores, 
e a minha confiança em aceitar esses 
desafios estava e ainda está firmada na 
certeza de que eu tive uma base sólida, 
fundamentada no Centro de Línguas. 
Hoje, dou aulas de francês na Aliança 
francesa de Goiânia, na Interschool Bra-
sil, na Maple Bear e ainda na Wizard. 
Cada uma destas instituições tem um 
público específico, assim como objetivo 
e metodologias específicas. A formação 
na faculdade de letras e a supervisão no 
Centro de Línguas me dão até hoje re-
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cursos para me adequar à necessidade 
de cada ocasião

Do testemunho de Nathália, podemos extrair a im-
portância de formarmos nossos discentes com uma base 
sólida, para que possam adquirir confiança, resiliência e 
autonomia em seus próximos passos. Para os professo-
res novatos, a supervisão colaborativa se constitui em 
um importante apoio. A supervisão deve se pautar pelo 
diálogo, ao orientador, relembrando a asserção de Va-
direne Gomes, é preciso cuidado e sabedoria para não 
tolher seu orientado. O supervisor deve escutá-lo, acon-
selhá-lo, encorajá-lo, dissuadi-lo de certas ideias e, em 
alguns contextos, mesmo desacreditando na proposta 
do estagiário deve lhe permitir executá-lo porque errar 
faz parte do processo de construção profissional ou até 
mesmo porque os alunos podem ter razão e sua ideia 
acabar tendo êxito. 

Aos supervisores, compete amparar o estagiário e fa-
zer com que esses, por meio de seus diálogos, percebam 
que todo o processo educativo carece de ser atravessa-
do pela reflexão. Durante o planejamento do curso, o 
professor deve adaptar sua metodologia, seu conteúdo 
ao objetivo de sua aula e às necessidades da turma, por-
tanto cada aula é singular na medida em que cada grupo 
de estudantes se diferencia de outro. Durante a execu-
ção da aula ainda há tempo de adequar estratégias, mas 
apenas um professor reflexivo compreenderá essa ne-
cessidade e saberá como ajustar seus estratagemas. E, 
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por fim, ao final de cada lição, o professor avalia sua aula 
e reflete sobre o que deu certo, sobre o que não deu e as 
razões pelas quais não deu certo. Toda essa trajetória na 
indução profissional é acompanhada pelo professor su-
pervisor que auxilia seus estagiários a encontrarem as 
respostas e as estratégias para cada uma dessas etapas.

Cumpre salientar que Donald Schön (1992, 2000) foi 
um dos primeiros a discutir a problemática do profes-
sor como um profissional reflexivo. Coube-lhe cunhar os 
termos “professor reflexivo”, “reflexão na ação”, a “refle-
xão sobre a ação” e a “reflexão sobre a reflexão na ação”. 
Schön (1992) atribuía grande importância à prática na 
formação profissional, mas como podemos notar a par-
tir dos conceitos forjados por ele que se tratava de uma 
prática ancorada na reflexão. E todos esses depoimen-
tos confluem para demonstrar que, independentemente 
de quem seja o supervisor da área de francês atribuído 
aos estagiários, a reflexão e a teoria se fazem sempre 
presentes na supervisão colaborativa. 

Considerações finais

Propusemo-nos com este trabalho confirmar a relevan-
te contribuição que o CL/UFG proporciona na construção 
da identidade profissional de seus egressos. Para tanto, 
os depoimentos dos estagiários que contribuíram para 
a consolidação desse estabelecimento de ensino foram 
fundamentais. A partir desses relatos, pudemos ratificar 
a nossa hipótese de que a indução profissional assistida 
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por um par mais experiente coopera com a formação de 
profissionais reflexivos, críticos e emancipados.

Além disso, como os pares mais experientes, pode-
mos afirmar que a passagem de cada estagiário nos 
permitiu refletir sobre nossa atuação como docentes 
na graduação e como supervisores no CL/UFG, de sorte 
que essa relação se afigura como positiva para ambos os 
atores desse processo. 

Como mencionamos anteriormente e corroborando 
Riobaldo, os homens se afinam e se desafinam, vão se for-
mando ao longo da travessia. Nessa travessia, a solidarie-
dade deve ser uma constante na relação dos caminhantes. 
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A LÍNGUA ESPANHOLA NO CENTRO 
DE LÍNGUAS DA UFG: EXPERIÊNCIAS 
DOCENTES AO LONGO DOS ÚLTIMOS  
25 ANOS

Cleidimar Aparecida Mendonça e Silva

“Foi no CL que aprendi a trabalhar em equipe, a tirar pro-
veito das aulas dialogadas – nas quais tanto ensinava como 

aprendia com meus alunos e alunas –, a lutar por uma 
educação que, independente do meu lugar no mundo, seja 

significativa e transformadora”.
Renata Martins Gornattes (SEDUC-MT)

O Centro de Línguas (CL) da Faculdade de Letras (FL) 
da Universidade Federal de Goiás (UFG) é projeto de 
extensão que há 25 anos vem se constituindo como um 
lócus privilegiado de formação inicial docente, especial-
mente, como campo de estágio curricular não obrigatório 
para @s estudantes das licenciaturas em línguas da FL, 
a saber: Letras: Espanhol; Letras: Francês; Letras: Inglês; 
Letras: Português e Letras: Libras. O CL foi criado em 1994 
e possui, entre os seus objetivos, estes dois que destaco: 
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• Oferecer oportunidades de estágio a alunos da Facul-
dade de Letras/ UFG1.

• Proporcionar, às Áreas da Faculdade de Letras/UFG, 
uma oportunidade de observação, de análise e de 
avaliação de metodologias e de técnicas de ensino e 
aprendizagem de línguas.

Atuar como professor/a ou instrutor/a de idiomas 
no CL requer que @ estudante interessad@ esteja re-
gularmente matricula@ na licenciatura, tenha média 
global 7,0 (sete) e participe de um processo seletivo que 
se constitui de etapas distintas, a saber: prova escrita, 
entrevista oral, curso de formação inicial, observação 
e análise de aulas da língua alvo e prova de desempe-
nho didático. Após a aprovação no processo seletivo, a 
atuação é acompanhada por um/uma docente-super-
visor/a da FL que orienta todo o trabalho pedagógico: 
elaboração de planos de aulas e de atividades; perfil das 
turmas; abordagens, métodos e metodologias de ensi-
no; habilidades linguísticas; estratégias de comunicação 
e aprendizagem; perspectiva intercultural de ensino; 
relação língua-cultura-identidade; formas de avalição; 
elaboração e correção de provas, entre outros.   

E foi por meio dessa seleção que @s docentes que 
participam deste relato2 de experiências entraram no 
CL, em diferentes épocas, fases e etapas dessa ação de 

1 Disponível em: <https://cl.letras.ufg.br/p/13724-objetivos> Acesso 
em: 4 ago. 2020.

2 Todos os depoimentos seguem, na íntegra, nos Anexos, por ordem 
cronológica de atuação docente (De 1994 a 2020).

https://cl.letras.ufg.br/p/13724-objetivos
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extensão que é considerada uma das mais relevantes da 
UFG. Os depoimentos que apresento, obtidos por meio 
de mensagens de Whatsapp, devido ao contexto atual de 
pandemia pelo novo coronavírus, ao isolamento social 
pela terrível COVID-19 e pela necessária comunicação 
online, retratam o importante papel do Centro de Lín-
guas na formação inicial e na atuação profissional d@s 
docentes de Espanhol ao longo desses 25 anos. Inicio 
com os excertos da professora Míriam Marques, decana 
de Espanhol do CL, aposentada pela Secretaria Estadual 
de Educação (SEDUC-GO), que nos conta como tudo co-
meçou e, em seguida, o da professora Valeria Souza, a 
última a ingressar no CL, em 2019. Elas destacam o que 
representou e representa este projeto de extensão para 
a formação docente: 

Míriam Marques Em 1994 recebi, 
do professor Plaza, o convite para dar 
aulas de espanhol no que, então, era o 
embrião do Centro de Línguas. As aulas 
eram ministradas, à noite, na Faculdade 
de Educação por falta de um espaço pró-
prio. Tenho orgulho em ter participado 
dessa “gestação”, ter visto esse rebento 
nascer, crescer e se transformar em uma 
das melhores, senão a maior, escolas de 
idiomas do estado de Goiás.
Valeria Souza Santos O Centro de Lín-
guas, projeto de extensão da Faculdade 
de Letras, exerce um papel fundamental 
no desenvolvimento dos futuros pro-
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fessores. Ingressei como estagiária no 
ano de 2019 e posso afirmar que foi um 
divisor de águas na minha formação. 
[...] Nossa atuação em sala de aula nos 
permite colocar em prática tudo o que 
aprendemos em teoria, desta forma, nos 
sentimos mais preparados para encarar 
a profissão e encarar os desafios com 
mais segurança [...].

Nesse contexto, o objetivo deste artigo é apresentar 
e discutir o papel do CL na formação universitária e na 
atuação profissional d@s participantes. A estrutura que 
proponho para acompanharmos este percurso é esta: 1) 
O CL como primeiro lócus de experiência docente; 2) O 
papel da supervisão, d@s colegas, d@s estudantes e da 
equipe gestora do CL 3) Saberes docentes e aprendiza-
dos adquiridos e 4) Outros fatores relevantes. Espero 
que este texto possa resgatar a memória da rica presença 
e do legado da língua espanhola na história do CL/UFG.  

1. O CL como primeiro lócus de experiência docent

Inicio esta seção apresentando @s 20 participantes 
que, gentil e colaborativamente, aceitaram participar do 
resgaste das memórias das últimas duas décadas e meia 
sobre a presença da língua espanhola no CL da UFG. No 
quadro a seguir, estão informações sobre o período que 
atuaram e onde estão trabalhando atualmente:
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Nomes3 Período Local de atuação
1. Míriam Silva Marques 1994-2001 SEDUC-GO (aposentada)

2. Cleidimar Aparecida Mendonça e Silva 1998-1999 Faculdade de Letras/UFG

3. Helia Rodrigues de Oliveira Leão 1999-2000 SEDUC-GO

4. Iris Oliveira de Carvalho 1999-2003 CEPAE/UFG

5. Patrícia Roberta de Almeida Castro 
Machado

1999-2002 Faculdade de Letras/UFG

6. Margarida Álvares 2001-2003 Faculdade de Letras/UFG

7. Paula Renata Almeida Lima 2007-2008
IFG - Câmpus Cidade de 
Goiás

8. Jordana Avelino dos Reis 2007-2009 SEDUC-GO

9. Gabriel Adams 2009

Doutorando em Tradução e 
Estudos Interculturais pela 
Universidad Autónoma de 
Barcelona

10. Renata Martins Gornattes
2010-2012; 
2015-2016

SEDUC – Mato Grosso

11. Ana Carolina de Carvalho Moura Silva 
2010-2014; 
2019

IFG – Câmpus Cidade de 
Goiás

12. Isabel Cristina Pereira Peixoto 2011-2015
Colégio Integrado de Edu-
cação Moderna e Colégio 
Uno Sales

13. Rhanya Rafaella Rodrigues 2011 a 2015 If goiano – Ceres

14. Juan Castro Chacón 2014
Escola Interamérica (Uni-
dade Jd. América)

15. Aline dos Santos Fernandes 2017-2018 Professora particular

3 Os nomes d@s participantes são reais, pois se trata de um relato de 
experiências e tod@s autorizaram a divulgação. 
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Nomes3 Período Local de atuação

16. Wilson José de Oliveira Junior 2017-2018
Mestrando em Letras e 
Linguística – FL/UFG   

17. Joesileny Batista de Almeida (Joice) 2017 Professora autônoma

18. Hellen Cristina Lopes de Carvalho 2018 - ... Celetista CL

19. Susanna Lourenço Cunha 2019 - ... Bolsista CL

20. Valeria Souza Santos 2019 Bolsista CASLE4 

No Projeto Pedagógico do Curso de Letras: Espanhol 
da FL/UFG, além dos objetivos, do perfil do curso e d@ 
egress@, da formação ético- humanística, da relação 
teoria-prática, das habilidades e competências a serem 
adquiridas, destaco a prática profissional, ou seja, os lo-
cais onde @ futuro licenciad@ poderá trabalhar: 

O licenciado em Letras: Espanhol da 
UFG poderá atuar, sobretudo, nas séries 
finais do Ensino Fundamental e no Ensi-
no Médio e no Ensino Profissionalizante. 
Além disso, poderá atuar em cursos de 
línguas, no desenvolvimento de pesqui-
sas no campo da Linguística, da Linguís-
tica Aplicada e dos Estudos Literários, 
bem como exercer funções que tenham 
como foco principal a linguagem em uso, 
especificamente no que diz respeito à 
língua espanhola5

4 Centro de Avaliação em Suficiência em Língua Estrangeira (FL/UFG).
5 Disponível em: <https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/25/o/2014_

PPC_esp.pdf>. Acesso em: 4 ago. 2020.

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/25/o/2014_PPC_esp.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/25/o/2014_PPC_esp.pdf
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Sabemos, contudo, que estar cursando licenciatura 
não é garantia de que @ estudante optará pelo exercício 
da docência. Entretanto, se houver, durante a formação 
universitária, uma oportunidade de prática profissional, 
as chances de escolha do exercício do magistério podem 
aumentar consideravelmente. É o que mostram os de-
poimentos de noss@s participantes. O Centro de Lín-
guas foi o lugar de acolhida, de recepção, de formação, 
de aquisição de saberes, de aprendizagens, de troca de 
experiências, mas, principalmente, foi o lugar que des-
pertou o gosto e a escolha da docência. 

Paula Renata, professora no IFG – Câmpus Cidade de 
Goiás –, explica que exerceu diferentes papéis enquanto 
esteve na FL: graduanda de Letras: Português e Espa-
nhol, estudante de espanhol no CL e depois supervisora 
da área: “Não posso deixar de considerar minha trajetó-
ria no CL ao tratar da minha carreira profissional. [...], 
foi no CL que pude desenvolver minhas primeiras expe-
riências docentes”. Jordana Avelino, da SEDUC, pontua: 
“Minha experiência com o Centro de Línguas (CL) da 
Faculdade de Letras da UFG é também minha primeira 
vivência enquanto professora de Língua Espanhola”. 
Margarida Álvares, formadora de professores/ras na 
FL/UFG, salienta “Foi minha primeira experiência pro-
fissional, lugar onde iniciei minha carreira. Sem dúvida 
nenhuma a passagem pelo CL acrescentou muito para 
minha formação [...]”. 
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Joesileny de Almeida, ou Joice, como carinhosamente 
a chamamos, especialista em ensino e aprendizagem de 
línguas estrangeiras (FL/UFG), endossa: “O Centro de 
Línguas foi a afirmação de que aquilo era o certo pra 
mim, era a minha vocação [...] me garantiu uma base e 
um suporte que nunca tive em outro lugar, me ensinou 
a planejar e a dar uma aula de qualidade”. E Cleidimar 
Mendonça, formadora de professoras/res de espanhol 
na FL/UFG, destaca a aquisição de conhecimentos per-
tinentes ao papel d@ professor/a de línguas propicia-
dos pelo CL em sua formação: “[E]ssa ação de extensão 
sempre me abriu portas, me permitiu aprender, em seu 
curso de formação inicial e em suas jornadas pedagógi-
cas, sobre metodologias de ensino de línguas, identida-
de profissional, afetividade e relação docente-discente 
etc. [...]”. E, por fim, @s demais colegas corroboram a 
importância do CL como primeiro lócus formativo em 
suas trajetórias acadêmicas: 

Renata Gornattes De todas as minhas 
experiências profissionais, umas das 
mais marcantes e decisivas na minha 
continuidade pelos caminhos da educa-
ção foi dar aulas no Centro de Línguas 
da Faculdade de Letras da Universidade 
Federal de Goiás (CL/FL/UFG). Isso 
não se deve apenas ao fato de ter sido 
lá que iniciei minha carreira, mas prin-
cipalmente por ter sido onde aprendi 
que ensino, pesquisa, extensão – tripé 
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da educação universitária – e, acres-
cento, companheirismo, são elementos 
importantes e cruciais para a formação 
docente. [...].
Rhanya Rafaella Ser aprovada no pro-
cesso seletivo do CL foi a realização do 
meu primeiro sonho profissional, além 
de ter sido decisivo para que eu seguisse 
a minha licenciatura em espanhol, visto 
que meu plano inicial era me graduar 
como professora de língua portuguesa. 
Quando estava no 2º período da gradua-
ção [...], conheci o Centro de Línguas e o 
enxerguei, a princípio, como uma opor-
tunidade de aperfeiçoamento profissio-
nal remunerado. No entanto, o CL foi 
muito mais do que isso, pois, foi ali que 
aprendi a me preparar para processos 
seletivos, a fazer planos de aulas, provas, 
a dar aulas e a entender a importância 
de promover o acesso ao ensino de 
línguas estrangeiras. No CL, dei minha 
primeira aula, tive meu primeiro desa-
fio e minha primeira alegria em sala de 
aula, reconheci-me como professora e 
descobri que era isso que mais amava e 
queria: ser professora de espanhol!
Isabel Cristina [...] A minha primeira 
experiência profissional como professo-
ra de espanhol, me foi dada pelo CL. O 
projeto fez meu currículo ser reconheci-
do, me abriu portas. Trouxe credibilida-
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de! [...] Eu pensei que seria apenas mais 
uma aluna da graduação, fazendo o meu 
curso, voando abaixo do radar. Até o CL 
entrar no meu caminho e me proporcio-
nar o que talvez tenha sido uma das me-
lhores e mais desafiadora experiência 
de vida [...].
Juan Castro Ressalto a importância 
dessa experiência para minha vida 
profissional porque o trabalho que se 
realiza no CL é completo, nos quesitos 
acadêmico e pessoal. Na época, eu não 
tinha a visão muito clara sobre o exer-
cício do profissional de línguas, fato que 
desenvolvi com as aulas e as experiên-
cias destacadas do CL.
Patrícia Roberta Falar sobre o Centro 
de Línguas é contar um pouco da minha 
própria história, porque o CL faz parte 
da minha trajetória, ele me possibilitou 
e ainda me possibilita vivenciar momen-
tos de muito aprendizado. Tenho um ca-
rinho especial pelo Centro de Línguas! 
Foi nele que aprendi a ser professora de 
espanhol, consolidando meus estudos 
na FL e relacionando teoria e prática! E 
foi a partir dele que iniciei minha car-
reira profissional. [...] trabalhar no CL 
foi fundamental para o meu desenvolvi-
mento tanto acadêmico quanto profis-
sional e pessoal [...].
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Ana Carolina [...] Adquiri muita expe-
riência e pude aprimorar minha atuação 
docente. Desde o início, quando ainda 
realizava estágio no CL, percebi o quan-
to o projeto era importante para a nossa 
formação acadêmica e para o público 
que buscava pelos cursos de línguas. 
Assim, tentei aproveitar ao máximo a 
oportunidade que tive de poder atuar 
no CL [...]. 
Aline Santos [...] Todo esse conheci-
mento contribuiu muito para a minha 
vida acadêmica e para a minha forma-
ção como docente e minha atuação em 
sala de aula. E foi muito interessante 
poder aplicar na prática, não só o que 
eu aprendi durante estas aulas, mas 
também o que eu estava estudando ao 
mesmo tempo em outras disciplinas. [...] 
Sem dúvidas, fazer parte do CL foi uma 
experiência que mudou a minha vida 
acadêmica, profissional e pessoal [...]. 
Wilson José Dar aula no Centro de Lín-
guas foi uma experiência incrível e um 
aprendizado que marcou a minha vida 
profissional. As aulas no Centro de lín-
guas me instigavam a ser um professor 
dinâmico e que levasse o conhecimento 
da língua para os meus alunes de uma 
maneira menos formal. Mas o que mais 
marca em nossas vidas é a troca de ex-
periência que temos entre alunes e pro-
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fessores, acho que essa é e foi uma das 
melhores experiências que tive como 
professor do Centro de Línguas. [...].
Susanna Cunha Sinto-me privilegiada 
em fazer parte desse projeto de extensão 
e de ter me tornado, de fato, professora 
neste local. O Centro de Línguas é um lo-
cal de excelência, pois oferece curso de 
capacitação para os estagiários antes da 
imersão na sala de aula [...].
Paula Renata Vivenciei diferentes 
experiências no Centro de Línguas ao 
longo dos anos em que estive vinculada 
à Faculdade de Letras/UFG – fui aluna 
(2004-2006), professora (2007-2008) 
e supervisora (2013-2014). Todos es-
ses diferentes papéis assumidos foram 
imprescindíveis para minha formação 
profissional. Como aluna do curso de Es-
panhol no CL, tive o suporte necessário 
para conseguir lidar com as disciplinas 
de línguas na graduação. Pude suprir as 
dificuldades que sentia, principalmente, 
em relação à fala [...].
Gabriel Adams Atuei, no ano de 2009, 
como professor de espanhol no Centro 
de Línguas e até hoje as contribuições 
positivas dessa experiência refletem em 
minha atuação profissional. Muito mais 
do que um trabalho – já que era bolsista 
– e uma prática acadêmica, foi uma ex-
periência de vida: aprendi e evoluí como 
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ser humano também, não somente como 
pesquisador e professor de espanhol 
como língua estrangeira [...].
Iris Oliveira E hoje, com uma vida 
profissional toda construída a partir 
da docência, percebo a importância 
que o Centro de Línguas tem em mi-
nha trajetória acadêmica e pessoal. Me 
pós-graduei, ingressei na Universidade 
como docente, mantive contato com 
muitos dos professores supervisores, 
trabalhamos juntos em outros projetos, 
e rememoro aquele período com muito 
orgulho e satisfação de haver feito parte 
da história desse projeto [...].

Expostas estas narrativas sobre o que significou para 
@s noss@s participantes haver iniciado a carreira do-
cente no CL, discuto, a seguir, a importância de sujeitas6 
e sujeitos nos processos de ensino-aprendizagem e na 
aquisição de experiências didático-pedagógicas em sua 
formação, a saber: supervisoras/res, colegas, estudan-
tes e equipe gestora. 

6 A professora Marcia Paraquett (UFBA) tem utilizado o vocábulo “su-
jeita” em aulas da Pós-Graduação quanto em suas falas em Congres-
sos para marcar o gênero feminino e sua relevância no contexto de 
nossas pesquisas. Jorge Díaz, biólogo feminista, Doutor em Bioquími-
ca molecular, ativista e colaborador do Colectivo Universitario de Disi-
dencia Sexual do Chile, em entrevista concedida para o curso online, 
Feminismos: una introducción a las teorías feministas, da Universidad 
Abierta de Chile, também utilizou o vocábulo “sujeta”. Disponível em: 
<https://youtu.be/IfD5dsqk7tE>. Acesso em: 20 fev. 2020.

https://youtu.be/IfD5dsqk7tE
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2. O papel da supervisão, d@s colegas, d@s 
estudantes e da equipe gestora do CL

Noss@s colaboradoras/res ressaltam o relevante pa-
pel da supervisão na formação inicial e na atuação peda-
gógica no Centro de Línguas, bem como a colaboração do 
público discente, composto por estudantes muito hete-
rogêneos: do ensino médio, graduand@s, pós-graduan-
d@s, jovens, adultos, da terceira (ou melhor) idade e 
com objetivos diversos: ingressar na Universidade, fazer 
intercâmbio, fazer a seleção para mestrado e doutorado, 
para fins profissionais etc. Por fim, também destacam a 
prestatividade e eficiência da equipe gestora do CL.  

Em relação à supervisão, Cleidimar Mendonça ex-
plica que é feita por “professoras/es formadoras/es da 
graduação em Letras da FL/UFG, que orientam a elabo-
ração de planos de aula, acompanham o nosso desem-
penho  em sala de aula, oferecem suporte didático-pe-
dagógico, o que torna o trabalho bem mais produtivo”. 
E a professora Iris Oliveira ressalta a retroalimentação 
que a supervisão oferece na relação docente-discen-
te aprendiz: “A observação atenta do supervisor e o 
feedback pós classe me proporcionaram outro olhar e 
moldaram a minha (trans)formação em professora”. 
No Regulamento do CL7, estão as atribuições e funções 
d@s supervisoras/res. Quanto às primeiras, no Cap. V, 
art. 6º encontra-se que: 

7 Disponível em: <https://cl.letras.ufg.br/p/13730-regulamento>. 
Acesso em: 4 ago. 2020.

https://cl.letras.ufg.br/p/13730-regulamento
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Art. 6º Os Supervisores são os professo-
res da Faculdade de Letras responsáveis 
pelos alunos estagiários e pelos presta-
dores de serviço que atuam no Centro 
de Línguas.
§ 1º Os Supervisores são o elo entre 
esses instrutores e o Coordenador do 
Centro de Línguas.
§ 2º Serão registradas 50 (cinquenta) 
horas no item Extensão do SICAD dos 
Supervisores por semestre de atuação.

No tocante às atividades a serem desenvolvidas pe-
l@s professoras/res formadoras/res da FL/UFG, cons-
tam estas funções no art. 7º do Regulamento do CL: 

I. Assistir a aulas ministradas pelos es-
tagiários bolsistas, bem como fornecer, 
a estes, avaliações e sugestões sobre as 
aulas a que assistiram.
II. Incentivar e orientar os estagiários 
bolsistas na preparação de materiais 
didáticos.
III. Responsabilizar-se, junto ao Centro 
de Línguas, por todo material didático 
preparado pelos estagiários bolsistas 
para fim de arquivamento.
IV. Acompanhar o andamento do pro-
grama de conteúdos estipulado para o 
semestre letivo.
V. Acompanhar e revisar a preparação e 
a correção de provas.
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VI. Informar o Coordenador do Centro 
de Línguas sobre bibliografia e equipa-
mentos necessários para o curso.
VII. Informar o Coordenador do Centro 
de Línguas sobre quaisquer irregula-
ridades que envolvam os estagiários 
bolsistas.
VIII. Coordenar a elaboração e a atuali-
zação das provas referentes ao exame 
de nível que se aplicam aos aspirantes a 
vagas nos níveis avançados.
IX. Elaborar os relatórios referentes aos 
seus supervisionandos, quando solicita-
dos pela FUNAPE ou pela Faculdade de 
Letras.
X. Avaliar semestralmente os seus 
supervisionandos por meio de um 
questionário próprio indicando a sua 
continuidade, ou não, como estagiário 
bolsista no Centro de Línguas.

Nos depoimentos que se seguem, podemos observar 
a forma como a tríade: supervisão, colaboração com 
@s colegas e apoio d@s estudantes desempenham um 
papel relevante na atuação pedagógica d@ docente do 
CL. A professora Margarida Álvares comenta “[...] Pela 
orientação recebida dos docentes, pela troca de expe-
riências com os colegas professores e, especialmente, 
pelo trabalho realizado com os alunos, que tanto nos en-
sinam. [...]”. Acompanhemos outras falas que ratificam 
essa questão.
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Ana Carolina Com a supervisão dos 
professores da Faculdade de Letras, 
podíamos preparar e desenvolver aulas 
cada vez mais elaboradas e que aten-
dessem às necessidades e anseios dos 
alunos. Tínhamos espaço e autonomia 
para colocar em prática teorias aprendi-
das, discussões realizadas com colegas 
e professores. A equipe da secretaria e 
coordenação sempre desenvolveu um 
importante papel, proporcionando a 
nós tudo o que precisássemos para que 
as aulas pudessem acontecer da melhor 
maneira. E os discentes, claro, um públi-
co muito diversificado e que enriquecia 
cada encontro com suas experiências e 
com a dedicação ao curso. Esse projeto 
tem uma linda história e sou grata por 
fazer parte dela. Como aprendi em cada 
momento que estive em sala de aula, 
com meus colegas na sala dos professo-
res, com minhas supervisoras, nas jor-
nadas pedagógicas, e em tantos outros 
momentos e espaços! [...].
Gabriel Adams O trabalho realizado 
pelos professores supervisores e pela 
coordenação é primoroso, desde a 
seleção dos alunos/instrutores. Prepa-
ram-se os estudantes de graduação para 
futuros processos seletivos [...]. Uma vez 
selecionado, o estudante passa por um 
curso de formação de professores de 
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línguas estrangeiras [...]. Isso comprova 
o quanto o trabalho é criterioso e sério, 
pois a equipe pensa na qualidade do en-
sino seja pela capacitação profissional 
por parte do instrutor de língua, seja 
pelo alto nível de ensino/aprendiza-
gem oferecido às alunas e aos alunos 
matriculados. A formação não para por 
aí: os instrutores selecionados passam 
por um acompanhamento rigoroso, no 
sentido acadêmico-científico da palavra. 
Cada um de nós tinha um supervisor, 
que eram os professores da área (no 
meu caso, a Área de Espanhol). Discutía-
mos cada plano de aula, cada atividade, 
as metodologias, os exercícios, as ava-
liações e seus critérios, tudo. Em alguns 
momentos, o supervisor assistia a uma 
de nossas aulas, a fim de oferecer-nos 
um feedback quanto a nossa atuação 
docente.
Wilson José [...] Agradeço muito a todos 
os professores envolvidos na supervisão 
que sempre estiveram dispostos a nos 
ajudar na melhoria de nossas aulas e a 
equipe do CL que sempre foi muito pres-
tativa comigo, no mais fica a saudade de 
momentos incríveis na minha vida pro-
fissional.
Jordana Avelino [...] Foram dois anos 
incríveis, sob a supervisão de professo-
ras e professores que sempre tive uma 
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grande e profunda admiração. Neste pe-
ríodo, aprendi, sobretudo a me ver como 
docente, a não estranhar quando um/a 
estudante me chamava de “professora”. 
Ou melhor, “profe” (en español). Muitas 
vezes, o grupo discente era muito mais 
velho que eu e eram pessoas muito gaba-
ritadas em suas áreas, mas aprendi com 
minhas orientadoras/supervisoras que 
essa é a riqueza do educar. Tínhamos 
conhecimentos diferentes e durante as 
aulas essa troca de conhecimentos era 
o que mais me estimulava na docência. 
Era o famoso “aprender, ensinando” ou 
“ensinar, aprendendo”. Estar ali, perto 
dessas pessoas – estudantes, superviso-
ras/os, funcionárias/os e colegas do CL 
– foi fundamental para minha formação 
profissional, acadêmica e humana [...].
Valeria Souza Como professores dentro 
do CL, recebemos todo o suporte neces-
sário para exercermos nossa atividade. 
A equipe administrativa está sempre a 
postos para trazer soluções para nossas 
demandas; os supervisores são excelen-
tes e nos auxiliam em nossa caminhada 
rumo a um trabalho de excelência.
Paula Renata [...] Como professora, tive 
a oportunidade de ensinar ao mesmo 
tempo em que me graduava e todo o 
apoio de ter meu trabalho supervisio-
nado pelas professoras da graduação 
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foi muito importante para me constituir 
como professora tanto dentro como fora 
do CL. [...].
Rhanya Rafaella [...] Sem sombra de 
dúvidas, o maior presente que recebi 
foi poder conhecer pessoas incríveis 
(professoras supervisoras, alun@s, ins-
trutor@s) que estão na minha vida até 
hoje e que contribuíram/contribuem, 
direta ou indiretamente, para o meu 
crescimento pessoal e profissional. Sou 
muito grata a todas as experiências, 
aprendizagens e erros que o CL me pro-
porcionou [...].
Renata Gornattes [...] Éramos orienta-
das por uma professora da nossa área, 
a qual nos ajudavam na revisão dos 
planos de aula e na busca de estratégias 
para aprimorar o ensino e a aprendi-
zagem da turma, de acordo com suas 
especificidades. Além dessa orientação, 
contávamos também com um ambiente 
saudável de trabalho, no qual comparti-
lhávamos experiências, didáticas, risa-
das e muito companheirismo. [...] Tive a 
oportunidade de trabalhar com pessoas 
de todas as idades, cursos e vivências. 
Lembro com muito carinho das aulas 
em que compartilhávamos histórias de 
superação, amor, aventuras, viagens, 
desafios e fortalezas, em aulas nas quais 
os alunos – e eu – aprimorávamos nos-



111

so conhecimento da língua espanhola e 
também nossos olhares sobre diferentes 
realidades. O que propiciava essa troca 
tão significativa era o ambiente saudável 
de aula que podíamos criar com as tur-
mas, fruto, também, do que as professo-
ras orientadoras nos ajudavam a desen-
volver durante nossas reuniões. Esses 
ensinamentos me tornaram flexível para 
adotar os métodos e metodologias ade-
quados para cada turma e instituição, e 
também me ajudaram a encontrar mi-
nha voz de defensora de uma educação 
pública e de qualidade.

Como exposto anteriormente, o público discente do 
projeto de extensão Centro de Línguas da UFG é muito 
heterogêneo e advém tanto da comunidade universitá-
ria quanto da comunidade em geral. A exigência mínima 
é que @ estudante esteja cursando o ensino médio. No 
Regulamento do CL, os objetivos estão elencados no Art. 
1º8 e diz que:

O Centro de Línguas da Faculdade de Le-
tras oferecerá, à comunidade universi-
tária e à comunidade em geral, ações de 
extensão na forma de cursos de línguas 
– portuguesa, estrangeiras e LIBRAS – e, 
eventualmente, jornadas pedagógicas, 
cursos temáticos e oficinas de textos, 

8 Disponível em: <https://cl.letras.ufg.br/p/13730-regulamento>.  
Acesso em: 4 ago. 2020.

https://cl.letras.ufg.br/p/13730-regulamento
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bem como oportunidade de estágio não 
obrigatório para alunos da Faculdade 
de Letras que atuam como bolsistas nas 
diversas áreas do referido Centro.

Nesse sentido, noss@s colegas refletem sobre a im-
portante colaboração d@s discentes em seu processo 
formativo e na aquisição de práticas didático-pedagógi-
cas, pontuando a cooperação, a empatia, a solidariedade 
e a compreensão. Ressaltam, também, o trabalho sério 
e competente prestado pela equipe administrativa do 
Centro de Línguas.

Hélia Leão As turmas eram formadas 
por, no máximo, 15 alunos e bem hete-
rogênicas; tive alunos de 17 a 68 anos 
de idade, do Ensino Médio e de vários 
cursos superiores (como Artes Visuais, 
Agronomia, Comunicação Social, Vete-
rinária, entre outros). A aprendizagem 
era recíproca, pois ao final de cada aula, 
já partia para as modificações, as ade-
quações necessárias para atender aos 
anseios da turma, sempre com a orien-
tação e supervisão dos professores de 
área na parte pedagógica, dos coorde-
nadores e auxiliares técnicos que com-
punham o Centro de Línguas, para que 
tudo funcionasse perfeito e, para minha 
alegria, funcionava. Desde o giz, as fitas 
gravadas - sim, naquela época usávamos 
as fitas cassetes, os aparelhos de som 
portáteis, os retroprojetores, os vídeos 
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cassetes acoplados às TVs nas salas de 
aulas. Falar do Centro de Línguas, dos 
momentos convividos com pessoas fan-
tásticas, tanto em qualificação acadêmi-
ca, quanto de prestatividade, simpatia e 
humildade, me faz abrir o semblante e 
lembrar como foram bons os dois anos 
de muito aprendizado. [...].
Isabel Cristina Além de poder traba-
lhar com os amigos da faculdade tive o 
prazer de fazer novos: os meus eternos 
alunos! Eu pensei que seria apenas mais 
uma aluna da graduação, fazendo o meu 
curso, voando abaixo do radar. Até o CL 
entrar no meu caminho e me proporcio-
nar o que talvez tenha sido uma das me-
lhores e mais desafiadora experiência 
de vida [...].
Hellen de Carvalho [...] Os/as estu-
dantes do CL sabem que ali é também 
um lugar de formação de professores/
as, sempre nos recebem de forma aco-
lhedora e isso é muito bonito. Também 
temos supervisores que nos apoiam, 
questionam e nos fazem refletir sobre a 
nossa prática docente. Lidamos com es-
tudantes de várias idades e com diferen-
tes objetivos. São vários os desafios, mas 
eles me fazem querer sempre buscar 
conhecimento e oferecer um ensino de 
qualidade, crítico e emancipador. Hoje 
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sou formada e tenho muito orgulho de 
continuar atuando no CL.
Joesileny de Almeida Eu não fui a única 
a ensinar no CL, meus alunos me ensi-
naram a ser a professora que sou hoje. 
Afirmo que aprendi a ser professora 
com o CL. Me orgulho de ter feito parte 
do quadro de professores e sinto falta 
de estar ali. O CL me garantiu uma base 
e um suporte que nunca tive em outro 
lugar, me ensinou a planejar e a dar uma 
aula de qualidade. Além de ter profes-
sores incríveis também era muito bem 
gestionado, só tenho a agradecer a todos 
da secretaria que me deram suporte [...]. 
Aline Santos Com o tempo eu fui perce-
bendo que o melhor que eu podia fazer 
era ouvir meus alunos. Então eu comecei 
a dar mais oportunidades para que eles 
se expressassem (em espanhol ou em 
português dependendo do caso) e su-
gerissem ideias para as aulas seguintes. 
Os alunos tinham muito para falar, pois 
a maioria já tinha viajado para países de 
língua espanhola e sabiam muito sobre 
cultura, música, festividades e culinária 
desses outros países. E até quem nunca 
tinha viajado, tinha coisas interessantes 
para dizer ou ideias legais para sugerir. 
Eu aprendi muito com os meus alunos 
e me esforçava para que eles pudessem 
aprender da melhor maneira possível. 
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O que facilitava muito é que nas minhas 
turmas havia um ambiente de compa-
nheirismo, onde os alunos se ajudavam 
e ninguém tinha medo de errar. Eu tam-
bém pedia ajuda as minhas professoras 
da graduação e sempre estava pesqui-
sando e lendo sobre o assunto. 
Susanna Cunha [...] O Centro de Línguas 
é um local de excelência, pois oferece 
curso de capacitação para os estagiários 
antes da imersão na sala de aula; temos 
um alunado diferenciado, além de con-
tarmos com uma grande infraestrutura, 
suporte de excelentes supervisores e, 
claro, também, da área administrativa 
[...].

3. Saberes docentes e aprendizagens adquiridos 

Nesta seção, apresento as considerações acerca dos 
saberes diversos e dos aprendizados que o CL propor-
ciona às/aos docentes que lá atuam. Entre eles, ressal-
to: autonomia, abordagens e metodologias de ensino, 
materiais didáticos, experiências internacionais de 
aperfeiçoamento, competência comunicativa, formação 
continuada e experiências de gestão. Isabel Cristina, 
professora do Colégio Integrado de Educação Moderna 
e Colégio Uno Sales, ressalta que “O ambiente do Cen-
tro de Línguas é diferenciado. Você tem autonomia pra 
trabalhar”. E Ana Carolina, docente no IFG – Câmpus 
Cidade de Goiás –, também enfatiza essa liberdade para 
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exercer a docência: “Tínhamos espaço e autonomia para 
colocar em prática teorias aprendidas, discussões reali-
zadas com colegas e professores”. Nos excertos a seguir, 
podemos observar esses fatores presentes nas falas d@s 
participantes: 

Aline Santos [...] Depois de ter sido 
aprovada nesta primeira fase passei 
todo o segundo semestre tendo aulas 
sobre métodos de ensino de línguas, 
técnicas de ensino e aprendizagem, 
tipos de atividades e jogos para fazer 
em sala de aula, planejamento de aulas, 
como ensinar de maneira intercultural e 
comunicativa, e etc.
Iris Oliveira No auge do ensino-apren-
dizagem comunicativos percebi que 
proporcionar um espaço em sala que 
desenvolvesse as habilidades comuni-
cativas do aprendiz era essencial, como 
também bons materiais e metodologia 
para o ensino. 
Rhanya Rafaella O CL também me 
permitiu me reconhecer e atuar como 
pesquisadora, afinal, desenvolvi pesqui-
sas de diferentes etapas da minha vida 
acadêmica no Centro de Línguas. No CL, 
entendi a importância da humanização 
da profissão, aprendi que errar faz parte 
do processo de tod@s (alun@s e profes-
sor@s). 
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Cleidimar Mendonça Em julho de 
1998, eu era estudante do penúltimo 
ano da licenciatura dupla em Letras: 
Português e Espanhol da Faculdade de 
Letras da UFG e já atuava como profes-
sora no Centro de Línguas. Por causa 
disso, ganhei uma bolsa de aperfeiçoa-
mento para professores brasileiros de 
Espanhol na Universidad de Salamanca e 
Cursos Internacionales e passei 01 mês 
dias na Espanha com tudo pago: passa-
gens, hospedagem, cursos, atividades 
culturais, excursões pelo país etc. De 
Goiás, eu fui a única que recebeu a bolsa.
Gabriel Adams Portanto, posso afirmar 
com muita sinceridade que até hoje os 
aprendizados que tive, há 15 anos, nes-
sa experiência de formação docente, 
ecoam em minha consciência, em cada 
momento em que vou preparar uma 
aula, quando vou executá-la, quando 
penso em processos de avaliação, na 
ampla concepção de língua e linguagem, 
nas noções que tenho de cultura e suas 
relações com a língua. Minha experiên-
cia ultrapassou o âmbito acadêmico, 
abriu minha mente como indivíduo, 
como ser humano. Sou grato à Área de 
Espanhol da Faculdade de Letras da UFG 
e ao Centro de Línguas por muito mais 
que cumprirem com sua função técnica: 
por pensar e atuar na formação humana. 
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Wilson José Logicamente temos em 
meio a todo esse processo, um cresci-
mento enriquecedor de conhecimento 
linguístico, pois considero que uma das 
melhores maneiras de aprender melhor 
a língua é ensinando. Muitos proces-
sos que foram dificultosos para mim 
na aprendizagem do espanhol, foram 
melhorados através da forma que eu 
escolhia como professor para ensinar 
aos meus alunes.  E hoje posso aplicar 
esses conhecimentos na minha pesquisa 
de mestrado.
Patrícia Roberta Posteriormente, ao 
realizar meu mestrado em Estudos 
Linguísticos, no período de 2004 a 
2006, optei por ter como contexto de 
investigação o CL e a formação contí-
nua de docentes da língua espanhola, 
trabalhando com o desenvolvimento de 
posturas interculturais em processos de 
ensino e aprendizagem desse idioma. 
Durante o mestrado, também, fui pro-
fessora substituta da área de espanhol 
da FL/UFG e pude realizar atividades 
enquanto supervisora de docentes do 
CL. Em 2007, saí de Goiânia e fui morar 
em Palmas/TO onde permaneci durante 
3 anos trabalhando numa universidade 
com Educação a Distância (EaD). Nessa 
instituição tocantinense, iniciei e im-
plementei o projeto de extensão de um 
centro de idiomas. E, com toda certeza, 
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minha experiência no CL me ajudou a 
realizar essa atividade com êxito. [...]

4. Outros temas relevantes 

Nesta quarta e última seção, a ênfase dadas pel@s 
participantes recai sobre questões muito relevantes 
concernentes aos processos de ensino e aprendizagem 
de línguas: identidade, identidade profissional, inclusão 
social e educativa, afetividade, autoestima e autocon-
fiança. Hélia Leão explica que a formação recebida por 
meio de cursos e a supervisão contribuíram para a cons-
trução de sua identidade profissional: “[...] Em 1999, [...] 
houve um breve curso de didática e práticas de aulas 
que consistia em elaborar planos de aulas, materiais e 
participar das aulas dos professores que atuavam na 
época. Foi o aprendizado que faltava para pôr fim a uma 
busca de identidade profissional: ser professora de es-
panhol. [...]”.  A seguir, os excertos nos mostram relatos 
que continuam ressaltando a identidade profissional, 
mas, também, questões como: tomada de consciência 
sobre as múltiplas identidades, superação da timidez, 
aquisição de autoconfiança, autoestima e motivação:   

Paula Renata [...] Foi no CL que pude 
desenvolver minhas primeiras expe-
riências docentes, as quais contribuíram 
de modo significativo para a formação 
da minha identidade como professo-
ra. Essa experiência me proporcionou 
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entender meu papel para além de uma 
visão simplista e estrutural dos proces-
sos de ensino-aprendizagem de línguas, 
levantando reflexões sobre minhas prá-
ticas docentes que reverberam até hoje 
em minhas atuações.
Jordana Avelino [...] Foi a primeira vez, 
desde meu ingresso na UFG, que conse-
guia ocupar um espaço, muitas vezes, 
elitizado na Faculdade. Negra, nordes-
tina e pobre eram identidades raras 
nesse ambiente. E para todas as minhas 
colegas de graduação ser aprovada e 
estar no CL era sinônimo de qualidade e 
poder. As minhas colegas, depois disso, 
passaram a acreditar mais em mim e eu 
também. [...] Ingressar no CL via avalia-
ção de professoras que sempre admirei 
durante minha formação acadêmica e 
profissional na UFG foi um momento 
muito importante para a minha autoes-
tima [...].
Renata Gornattes [...] Minhas orien-
tadoras – professoras Patrícia, Elena, 
Camila e Cleidimar – contribuíram 
sobremaneira para minha formação 
profissional, pois, além de poder aplicar, 
em sala de aula, o que aprendi com elas 
e outros professores na academia, tam-
bém me ajudaram a vencer minha timi-
dez, a ser prestativa com minhas e meus 
colegas e a lutar por uma educação de 
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qualidade para todos, mesmo quando a 
própria universidade – e suas instâncias 
– se mostrou contrária a esse direito.[...]
Aline Santos Começar a lecionar foi um 
desafio para mim, que sempre fui uma 
aluna tímida, que tinha muito medo de 
apresentações orais e que morria de 
vergonha de falar em público. Sendo as-
sim, nas primeiras aulas eu ficava muito 
nervosa e insegura e não sabia como 
lidar com os alunos ou como agir em 
situações imprevisíveis. Mas à medida 
que foi passando o tempo e eu fui ad-
quirindo experiência, tudo fluiu muito 
melhor, pois o ambiente de sala de aula 
era muito agradável e os alunos tinham 
muita vontade de aprender e isso me 
motivava a não desistir. 

Considerações Finais

Vale a pena ressaltar as experiências de professoras 
que trabalharam no CL, que saíram para atuar em ou-
tras instituições, e depois a ele retornaram para atuar 
como supervisoras, como é o caso de: Margarida Alva-
res, Cleidimar Mendonça, Patrícia Roberta, Hélia Leão e 
Paula Renata. A primeira comenta: “[...] E hoje me sinto 
feliz de fazer parte do projeto como orientadora, tendo a 
oportunidade de compartilhar conhecimentos e refletir 
com meus alunos e alunas sobre processos de ensino e 
aprendizagem”. As demais também reconhecem o lega-
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do das experiências adquiridas durante a atuação no CL 
em suas oportunidades de trabalho docente.

Cleidimar Mendonça Em 2005, fui 
aprovada como professora efetiva da 
FL/UFG e, a partir de 2006, passei a 
atuar como supervisora no CL, tendo a 
oportunidade de acompanhar o traba-
lho d@s professoras/es de Espanhol, 
de oferecer cursos de formação inicial, 
jornadas pedagógicas, participar de 
mostras de filmes, de atividades artísti-
co-culturais, entre tantos outras. 
Patrícia Roberta Depois, no período 
de 2009 a 2011, fiz meu doutorado em 
Estudos Linguísticos e, em 2010, retor-
nei para Goiânia, fiz o concurso para 
docente efetiva da área de espanhol da 
FL/UFG e, hoje, tenho a oportunidade de 
continuar auxiliando o CL em suas ati-
vidades e em seu pungente crescimento. 
Quem passa pelo CL, por muito ou por 
pouco tempo, tem sua trajetória mar-
cada de modo extremamente positivo! 
O CL me abriu portas e eu pude, assim, 
escolher caminhos e ir seguindo adiante 
com novas experiências.
Hélia Leão Em 2007, voltando pela se-
gunda vez como professora substituta 
da graduação, fui indicada como uma 
das orientadoras das professoras do 
Centro de Línguas e, então, com outro 
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olhar, me vi diante de novas experiên-
cias e desafios, superados por excelen-
tes alunas e alunos que me ajudaram a 
escrever a minha história [...].
Paula Renata [...] Anos depois, quan-
do já havia concluído o mestrado em 
Letras e Linguística, voltei à Faculdade 
de Letras como professora substituta 
e pude regressar ao CL como supervi-
sora, um trabalho feito nos bastidores, 
mas que teve a capacidade de ampliar 
minha visão a respeito dos processos 
de aprender e ensinar espanhol como 
língua estrangeira, ora a partir da re-
lação de diálogo frente à orientação de 
alunos(as)-professores(as), ora pelos 
cursos de formação que pude ministrar 
para os(as) professores(as) iniciantes. 
Não posso deixar de considerar minha 
trajetória no CL ao tratar da minha car-
reira profissional. [...]

Antes de finalizar este texto, quero ressaltar a im-
portância da língua espanhola no CL, mas também nos 
demais sistemas de ensino público e privados em Goiás 
e no Brasil para garantia da pluralidade linguística e 
cultural em nossa educação linguística. Para isso, após 
a revogação da lei 11.161/2005, conhecida como a lei 
do Espanhol, o coletivo de professoras/res de Espanhol 
em Goiás e no Brasil vem lutando para que o idioma seja 
mantido como obrigatório, ao lado do inglês, na educa-
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ção básica brasileira. Para isso, foi criado o movimento 
#Fica Espanhol nos estados, como Goiás e, em nível na-
cional, o movimento #Fica Espanhol_Brasil com várias 
pautas de luta nas esferas legislativa, jurídica e social. 

Por fim, quero expor os agradecimentos e os para-
béns dados ao CL pel@s colaboradoras/res deste arti-
go: Ana Carolina: “Parabenizo a todos que fazem parte 
desses 25 anos de história e que dedicam o melhor de 
si para que esse projeto continue sendo referência no 
ensino de línguas”; Valeria Souza: “Sinto-me privilegia-
da por fazer parte dessa história! Há muito para come-
morar! Parabéns, Centro de Línguas!”; Susanna Cunha: 
“Tenho orgulho e agradeço por ser parte do Centro de 
Línguas da FL/UFG”; Hélia Leão: “Minha eterna grati-
dão e carinho ao Centro de Línguas da UFG e, quando 
digo ‘Centro de Línguas’, me refiro a todos e todas que 
fizeram e fazem parte deste centro de cultura e apren-
dizagem”; Iris Oliveira: “Muito obrigada ao Centro de 
Línguas, projeto de extensão da Faculdade de Letras, 
por ter contribuído para minha formação”; Juan Castro: 
“No mais, agradeço profundamente a oportunidade 
brindada a mim por tão importante instituição. Muito 
obrigado!”; Joice de Almeida: “Obrigada por tudo CL/
UFG!”; Renata Gornattes: “Guardo com imenso carinho 
as lembranças e ensinamentos dos anos em que traba-
lhei no CL e sou imensamente grata pela experiência 
que lá vivi”; Rhanya Rafaella: “Sou muito grata a todas 
as experiências, aprendizagens e erros que o CL me 
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proporcionou”; Gabriel Adams: “Sou grato à Área de 
Espanhol da Faculdade de Letras da UFG e ao Centro de 
Línguas por muito mais que cumprirem com sua fun-
ção técnica: por pensar e atuar na formação humana. 
¡Gracias, de corazón!”; Jordana Avelino: “Escrevo com 
lágrimas nos olhos, de alegria e satisfação, pois foi no 
CL que comecei a me apaixonar pela docência, a elevar 
minha autoestima, a acreditar em mim, a aprender que 
posso ir para qualquer lugar, a valorizar o poder da for-
mação humana e crítica, a ver potencialidade nas/os es-
tudantes e a reproduzir, à minha maneira, essas práticas 
tão fundamentais na educação” e Cleidimar Mendonça 
resume e conclui: “Diante do exposto, o meu muitíssimo 
obrigada ao CL!”.
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Anexos

Miriam Silva Marques. Em 1994 recebi, do professor 
Plaza, o convite para dar aulas de espanhol no que, en-
tão, era o embrião do Centro de Línguas. As aulas eram 
ministradas, à noite, na Faculdade de Educação por falta 
de um espaço próprio Tenho orgulho em ter participado 
dessa “gestação”, ter visto esse rebento nascer, crescer 
e se transformar em uma das melhores, senão a maior, 
escolas de idiomas do estado de Goiás. SEDUC-GO.

Cleidimar Aparecida Mendonça e Silva. Em julho 
de 1998, eu era estudante do penúltimo ano da licen-
ciatura dupla em Letras: Português e Espanhol da Fa-
culdade de Letras da UFG e já atuava como professora 
no Centro de Línguas. Por causa disso, ganhei uma bolsa 
de aperfeiçoamento para professores brasileiros de Es-
panhol na Universidad de Salamanca, em parceira com 
Cursos Internacionales, e passei 01 mês na Espanha com 
tudo pago: passagens, hospedagem, cursos, atividades 
artístico-culturais, excursões pelo país, etc. De Goiás, eu 
fui a única que recebeu a bolsa. Assim, sou muito grata 
ao CL, essa ação de extensão que sempre me abriu por-
tas, me permitiu aprender, em seu curso de formação 
inicial e em suas jornadas pedagógicas, sobre metodolo-
gias de ensino de línguas, identidade profissional, esti-
los e estratégias de aprendizagem, afetividade e relação 
docente-discente, entre tantos outros temas. Como a su-
pervisão de professoras/es formadoras/es da gradua-
ção em Letras da FL/UFG, que orientam a elaboração de 



127

planos de aula, acompanham o nosso desempenho em 
sala de aula, oferecem suporte didático, o que torna o 
trabalho bem mais produtivo. Em 1999, quando deixei 
o CL, pude levar a experiência adquirida para as novas 
oportunidades de trabalho que viriam nos anos seguin-
tes: professora de Espanhol na antiga Escola Técnica Fe-
deral de Goiás, nos cursos de Hotelaria e Turismo; Pro-
fessora substituta na graduação em Letras: Português 
e Espanhol da FL/UFG; Professora Convidada e depois 
efetiva da antiga Universidade Católica de Goiás (atual 
PUC); Professora da Faculdade Cambury e Professora 
efetiva da FL/UFG. Diante do exposto, expresso o meu 
muitíssimo obrigada ao CL! FL/UFG.

Helia Rodrigues de Oliveira Leão. Recebi o convite 
da professora da Faculdade de Letras da UFG, doutora 
Cleidimar Mendonça, para relatar a experiência que tive 
na época em que fui professora do Centro de Línguas 
da UFG. Aceitei de imediato e com muita satisfação, pois 
revisitar fatos agradáveis é o que estou buscando fazer 
durante essa pandemia do Covid-19, então relatá-los 
será emocionante. Ingressei na Faculdade de Letras 
em 1995 como portadora de diploma, pois já havia 
feito o curso de Relações Públicas, na Faculdade de Co-
municação e Informação, e queria muito me qualificar 
em Letras: espanhol, por gostar e ter convivido com o 
idioma ao morar no México por um tempo. Adorava o 
curso, os professores e tudo o que estava relacionado 
ao idioma. Absorvia com prazer tudo o que aparecia e, 
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como todo aluno ou toda aluna, fazer o teste seletivo 
para ser professor ou professora no Centro de Línguas 
era o momento mais desafiador no penúltimo ano de 
curso. Em 1999, após a seleção com teste escrito e oral, 
houve um breve curso de didática e práticas de aulas 
que consistia em elaborar planos de aulas, materiais 
e participar das aulas dos professores que atuavam 
na época. Foi o aprendizado que faltava para pôr fim a 
uma busca de identidade profissional: ser professora 
de espanhol. As turmas eram formadas por, no máximo, 
15 alunos e bem heterogênicas; tive alunos de 17 a 68 
anos de idade, do Ensino Médio e de vários cursos su-
periores (como Artes Visuais, Agronomia, Comunicação 
Social, Veterinária, entre outros). A aprendizagem era 
recíproca, pois ao final de cada aula, já partia para as 
modificações, as adequações necessárias para atender 
aos anseios da turma, sempre com a orientação e super-
visão dos professores de área na parte pedagógica, dos 
coordenadores e auxiliares técnicos que compunham o 
Centro de Línguas, para que tudo funcionasse perfeito 
e, para minha alegria, funcionava. Desde o giz, as fitas 
gravadas - sim, naquela época usávamos as fitas casse-
tes, os aparelhos de som portáteis, os retroprojetores, 
os vídeos cassetes acoplados às TVs nas salas de aulas. 
Falar do Centro de Línguas, dos momentos convividos 
com pessoas fantásticas, tanto em qualificação acadê-
mica, quanto de prestatividade, simpatia e humildade, 
me faz abrir o semblante e lembrar como foram bons os 
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dois anos de muito aprendizado. Em 2001, já graduada, 
me afastei para assumir aulas como professora substi-
tuta na graduação. Em 2007, voltando pela segunda vez 
como professora substituta da graduação, fui indicada 
como uma das orientadoras das professoras do Centro 
de Línguas e, então, com outro olhar, me vi diante de 
novas experiências e desafios, superados por excelentes 
alunas e alunos que me ajudaram a escrever a minha 
história. Hoje, sou professora da rede pública, com mui-
to orgulho, e ainda preparo minhas aulas com toda mo-
tivação e expectativa de fazer sempre o melhor. Minha 
eterna gratidão e carinho ao Centro de Línguas da UFG 
e, quando digo “Centro de Línguas”, me refiro a todos e 
todas que fizeram e fazem parte deste centro de cultura 
e aprendizagem. Professora de Língua Estrangeira Mo-
derna: espanhol(Efetiva e atuante da SEE – GO).

Iris Oliveira de Carvalho. Quando ingressei na Fa-
culdade Letras confesso que o meu objetivo não era ser 
professora. Durante as aulas das disciplinas do currículo 
da época percebi as várias possibilidades de trabalho 
que o profissional de Letras pode desempenhar e ser 
professora era uma realidade cada vez mais distante 
para mim. Via meus colegas empenhados em participar 
de um projeto de extensão da faculdade, chamado Cen-
tro de Línguas. Conhecia o projeto, já que, havia a pos-
sibilidade de estudar outras línguas a preços acessíveis 
e sempre indiquei que amigos e parentes fizessem, pela 
qualidade e custo benefício. Os professores que atuavam 
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nesse projeto eram alunos bolsistas do curso, orienta-
dos por supervisores que eram professores do curso, a 
maior parte das aulas acontecia no período vespertino 
e noturno, no mesmo prédio em que eu estudava. No 
segundo ano de curso fiz a seleção para monitoria de 
língua espanhola e fui aprovada, então no período ves-
pertino colegas me procuravam nos horários oferecidos 
para sanar dúvidas desta língua. Gostava de ajudar, mas 
às vezes me faltava destreza para explicar de outras for-
mas, propor atividades até que meus colegas de curso 
sanassem suas dificuldades. Gostei da experiência de 
ensinar e ser professora se tornou minha meta. Me ins-
crevi na seleção de bolsistas para o Centro de Línguas 
e fui aprovada, durante a minha permanência nesse 
projeto (1999-2003) fiz vários cursos de capacitação 
que me transformaram na professora que eu queria 
ser.  No auge do ensino-aprendizagem comunicativos 
percebi que proporcionar um espaço em sala que de-
senvolvesse as habilidades comunicativas do aprendiz 
era essencial, como também bons materiais e metodo-
logia para o ensino. A observação atenta do supervisor 
e o feedback pós classe me proporcionaram outro olhar 
e moldaram a minha (trans)formação em professora. E 
hoje, com uma vida profissional toda construída a partir 
da docência, percebo a importância que o Centro de Lín-
guas tem em minha trajetória acadêmica e pessoal. Me 
pós-graduei, ingressei na Universidade como docente, 
mantive contato com muitos dos professores superviso-
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res, trabalhamos juntos em outros projetos, e rememoro 
aquele período com muito orgulho e satisfação de haver 
feito parte da história desse projeto. Muito obrigada ao 
Centro de Línguas, projeto de extensão da Faculdade de 
Letras, por ter contribuído para minha formação. Pro-
fessora e coordenadora da especialização em Linguística 
Aplicada (CEPAE/UFG).

Patrícia Roberta de Almeida Castro Machado. Falar 
sobre o Centro de Línguas é contar um pouco da minha 
própria história, porque o CL faz parte da minha trajetó-
ria, ele me possibilitou e ainda me possibilita vivenciar 
momentos de muito aprendizado. Tenho um carinho 
especial pelo Centro de Línguas! Foi nele que aprendi 
a ser professora espanhol, consolidando meus estudos 
na FL e relacionando teoria e prática! E foi a partir dele 
que iniciei minha carreira profissional. Fui professora 
de espanhol do Centro de línguas durante três profícuos 
anos (e meio), de 1999 a 2002. Neste período, estava 
cursando a graduação em Letras (com habilitação em 
português e espanhol) e trabalhar no CL foi fundamental 
para o meu desenvolvimento tanto acadêmico quanto 
profissional e pessoal. Posteriormente, ao realizar meu 
mestrado em Estudos Linguísticos, no período de 2004 
a 2006, optei por ter como contexto de investigação o CL 
e a formação contínua de docentes da língua espanhola, 
trabalhando com o desenvolvimento de posturas inter-
culturais em processos de ensino e aprendizagem desse 
idioma. Durante o mestrado, também, fui professora 
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substituta da área de espanhol da FL/UFG e pude reali-
zar atividades enquanto supervisora de docentes do CL. 
Em 2007, saí de Goiânia e fui morar em Palmas/TO onde 
permaneci durante 3 anos trabalhando numa universi-
dade com Educação a Distância (EaD). Nessa instituição 
tocantinense, iniciei e implementei o projeto de exten-
são de um centro de idiomas. E, com toda certeza, minha 
experiência no CL me ajudou a realizar essa atividade 
com êxito. Depois, no período de 2009 a 2011, fiz meu 
doutorado em Estudos Linguísticos e, em 2010, retornei 
para Goiânia, fiz o concurso para docente efetiva da área 
de espanhol da FL/UFG e, hoje, tenho a oportunidade 
de continuar auxiliando o CL em suas atividades e em 
seu pungente crescimento. Quem passa pelo CL, por 
muito ou por pouco tempo, tem sua trajetória marcada 
de modo extremamente positivo! O CL me abriu portas e 
eu pude, assim, escolher caminhos e ir seguindo adiante 
com novas experiências. FL/UFG.

Margarida Álvares. Trabalhei no Centro de Línguas 
(CL) de 2001 até o final de 2003. Foi minha primeira ex-
periência profissional, lugar onde iniciei minha carreira. 
Sem dúvida nenhuma a passagem pelo CL acrescentou 
muito para minha formação, pela orientação recebida 
dos docentes, pela troca de experiências com os colegas 
professores e, especialmente, pelo trabalho realizado 
com os alunos, que tanto nos ensinam. Tenho muito 
carinho pelo CL, por ter sido o meu primeiro trabalho 
como professora de língua espanhola e hoje me sinto fe-
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liz de fazer parte do projeto como orientadora, tendo a 
oportunidade de compartilhar conhecimentos e refletir 
com meus alunos e alunas sobre processos de ensino e 
aprendizagem. FL/UFG.

Paula Renata Almeida Lima. Vivenciei diferentes 
experiências no Centro de Línguas ao longo dos anos 
em que estive vinculada à Faculdade de Letras/UFG – fui 
aluna (2004-2006), professora (2007-2008) e supervi-
sora (2013-2014). Todos esses diferentes papéis assu-
midos foram imprescindíveis para minha formação pro-
fissional. Como aluna do curso de Espanhol no CL, tive o 
suporte necessário para conseguir lidar com as discipli-
nas de línguas na graduação. Pude suprir as dificuldades 
que sentia, principalmente, em relação à fala. Mais tar-
de, como professora, tive a oportunidade de ensinar ao 
mesmo tempo em que me graduava e todo o apoio de ter 
meu trabalho supervisionado pelas professoras da gra-
duação foi muito importante para me constituir como 
professora tanto dentro como fora do CL. Anos depois, 
quando já havia concluído o mestrado em Letras e Lin-
guística, voltei à Faculdade de Letras como professora 
substituta e pude regressar ao CL como supervisora, um 
trabalho feito nos bastidores, mas que teve a capacida-
de de ampliar minha visão a respeito dos processos de 
aprender e ensinar espanhol como língua estrangeira, 
ora a partir da relação de diálogo frente à orientação 
de alunos(as)-professores(as), ora pelos cursos de for-
mação que pude ministrar para os(as) professores(as) 
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iniciantes. Não posso deixar de considerar minha tra-
jetória no CL ao tratar da minha carreira profissional. 
Mesmo atuando, em muitos momentos, somente como 
professora de língua portuguesa em outros contextos, 
foi no CL que pude desenvolver minhas primeiras ex-
periências docentes, as quais contribuíram de modo 
significativo para a formação da minha identidade como 
professora. Essa experiência me proporcionou entender 
meu papel para além de uma visão simplista e estrutural 
dos processos de ensino-aprendizagem de línguas, le-
vantando reflexões sobre minhas práticas docentes que 
reverberam até hoje em minhas atuações. Abraço, Pro-
fessora EBTT – Língua Portuguesa e Espanhola – IFG –  
Câmpus Cidade de Goiás.

Jordana Avelino dos Reis (2007-2009) - Minha ex-
periência com o Centro de Línguas (CL) da Faculdade de 
Letras da UFG é também minha primeira vivência en-
quanto professora de Língua Espanhola. Iniciou-se em 
2007, quando fui aprovada nas duas etapas do processo 
seletivo: provas escrita e didática. Ingressar no CL via 
avaliação de professoras que sempre admirei durante 
minha formação acadêmica e profissional na UFG foi 
um momento muito importante para a minha autoesti-
ma. Foi a primeira vez, desde meu ingresso na UFG que 
conseguia ocupar um espaço, muitas vezes, elitizado na 
Faculdade. Negra, nordestina e pobre eram identidades 
raras nesse ambiente. E para todas as minhas colegas de 
graduação ser aprovada e estar no CL era sinônimo de 
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qualidade e poder. As minhas colegas, depois disso, pas-
saram a acreditar mais em mim e eu também. Aproveitei 
todas as oportunidades para aprender muito, desde o 
treinamento até o último dia de atuação, em 2009. Fo-
ram dois anos incríveis, sob a supervisão de professoras 
e professores que sempre tive uma grande e profunda 
admiração. Neste período, aprendi, sobretudo a me 
ver como docente, a não estranhar quando um/a estu-
dante me chamava de “professora”. Ou melhor, “profe” 
(en español). Muitas vezes, o grupo discente era muito 
mais velho que eu e eram pessoas muito gabaritadas 
em suas áreas, mas aprendi com minhas orientadoras/
supervisoras que essa é a riqueza do educar. Tínhamos 
conhecimentos diferentes e durante as aulas essa tro-
ca de conhecimentos era o que mais me estimulava na 
docência. Era o famoso “aprender, ensinando” ou “ensi-
nar, aprendendo”. Estar ali, perto dessas pessoas - estu-
dantes, supervisoras/os, funcionárias/os e colegas do 
CL - foi fundamental para minha formação profissional, 
acadêmica e humana. Escrevo com lágrimas nos olhos, 
de alegria e satisfação, pois foi no CL que comecei a me 
apaixonar pela docência, a elevar minha autoestima, a 
acreditar em mim, a aprender que posso ir para qualquer 
lugar, a valorizar o poder da formação humana e crítica, 
a ver potencialidade nas/os estudantes e a reproduzir, 
à minha maneira, essas práticas tão fundamentais na 
educação. SEDUC-GO.
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Gabriel Adams. Atuei, no ano de 2009, como pro-
fessor de espanhol no Centro de Línguas e até hoje as 
contribuições positivas dessa experiência refletem em 
minha atuação profissional. Muito mais do que um tra-
balho – já que era bolsista – e uma prática acadêmica, 
foi uma experiência de vida: aprendi e evoluí como ser 
humano também, não somente como pesquisador e pro-
fessor de espanhol como língua estrangeira.O trabalho 
realizado pelos professores supervisores e pela coor-
denação é primoroso, desde a seleção dos alunos/ins-
trutores. Preparam-se os estudantes de graduação para 
futuros processos seletivos, uma vez que a seleção se dá 
por meio de duas etapas: uma prova escrita, de conheci-
mentos específicos, e uma prova didática. Uma vez sele-
cionado, o estudante passa por um curso de formação de 
professores de línguas estrangeiras, após o qual realiza-
-se uma segunda prova didática. Isso comprova o quan-
to o trabalho é criterioso e sério, pois a equipe pensa na 
qualidade do ensino seja pela capacitação profissional 
por parte do instrutor de língua, seja pelo alto nível de 
ensino/aprendizagem oferecido às alunas e aos alunos 
matriculados. A formação não pára por aí: os instrutores 
selecionados passam por um acompanhamento rigoro-
so, no sentido acadêmico-científico da palavra. Cada um 
de nós tinha um supervisor, que eram os professores da 
área (no meu caso, a Área de Espanhol). Discutíamos 
cada plano de aula, cada atividade, as metodologias, os 
exercícios, as avaliações e seus critérios, tudo. Em al-
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guns momentos, o supervisor assistia a uma de nossas 
aulas, a fim de oferecer-nos um feedback quanto a nossa 
atuação docente. Portanto, posso afirmar com muita 
sinceridade que até hoje os aprendizados que tive, há 
15 anos, nessa experiência de formação docente, ecoam 
em minha consciência, em cada momento em que vou 
preparar uma aula, quando vou executá-la, quando pen-
so em processos de avaliação, na ampla concepção de 
língua e linguagem, nas noções que tenho de cultura e 
suas relações com a língua. Minha experiência ultrapas-
sou o âmbito acadêmico, abriu minha mente como indi-
víduo, como ser humano. Sou grato à Área de Espanhol 
da Faculdade de Letras da UFG e ao Centro de Línguas 
por muito mais que cumprirem com sua função técnica: 
por pensar e atuar na formação humana. ¡Gracias, de 
corazón! Doutorando em Tradução e Estudos Intercul-
turais pela Universidad Autónoma de Barcelona.

Renata Martins Gornattes. De todas as minhas 
experiências profissionais, umas das mais marcantes 
e decisivas na minha continuidade pelos caminhos da 
educação foi dar aulas no Centro de Línguas da Facul-
dade de Letras da Universidade Federal de Goiás (CL/
FL/UFG). Isso não se deve apenas ao fato de ter sido lá 
que iniciei minha carreira, mas principalmente por ter 
sido onde aprendi que ensino, pesquisa, extensão – tripé 
da educação universitária – e, acrescento, companhei-
rismo, são elementos importantes e cruciais para a for-
mação docente. Comecei a trabalhar no CL em 2010. O 



138

processo seletivo incluía uma prova escrita, uma didáti-
ca, um curso de formação de um semestre e uma prova 
didática final. Depois da aprovação, éramos orientadas 
por uma professora da nossa área, a qual nos ajudava 
na revisão dos planos de aula e na busca de estratégias 
para aprimorar o ensino e a aprendizagem da turma, 
de acordo com suas especificidades. Além dessa orien-
tação, contávamos também com um ambiente saudável 
de trabalho, no qual compartilhávamos experiências, 
didáticas, risadas e muito companheirismo. Foi no CL 
que aprendi a trabalhar em equipe, a tirar proveito 
das aulas dialogadas – nas quais tanto ensinava como 
aprendia com meus alunos e alunas –, a lutar por uma 
educação que, independente do meu lugar no mundo, 
seja significativa e transformadora. Tive a oportunidade 
de trabalhar com pessoas de todas as idades, cursos e 
vivências. Lembro com muito carinho das aulas em que 
compartilhávamos histórias de superação, amor, aven-
turas, viagens, desafios e fortalezas, em aulas nas quais 
os alunos – e eu – aprimorávamos nosso conhecimento 
da língua espanhola e também nossos olhares sobre di-
ferentes realidades. O que propiciava essa troca tão sig-
nificativa era o ambiente saudável de aula que podíamos 
criar com as turmas, fruto, também, do que as profes-
soras orientadoras nos ajudavam a desenvolver durante 
nossas reuniões. Esses ensinamentos me tornaram fle-
xível para adotar os métodos e metodologias adequados 
para cada turma e instituição, e também me ajudaram a 
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encontrar minha voz de defensora de uma educação pú-
blica e de qualidade. Minhas orientadoras – professoras 
Patrícia, Elena, Camila e Cleidimar –contribuíram sobre-
maneira para minha formação profissional, pois, além 
de poder aplicar, em sala de aula, o que aprendi com elas 
e outros professores na academia, também me ajudaram 
a vencer minha timidez, a ser prestativa com minhas e 
meus colegas e a lutar por uma educação de qualidade 
para todos, mesmo quando a própria universidade – e 
suas instâncias – se mostrou contrária a esse direito. 
Depois do CL, passei por instituições particulares, ou-
tras escolas de idiomas, centro de ensino e pesquisa e, 
atualmente, realizo meu projeto pessoal de trabalhar 
com a educação pública: sou professora de Espanhol no 
estado de Mato Grosso. Guardo com imenso carinho as 
lembranças e ensinamentos dos anos em que trabalhei 
no CL e sou imensamente grata pela experiência que lá 
vivi. SEDUC-MT.

Ana Carolina de Carvalho Moura Silva. Falar so-
bre minha passagem pelo Centro de Línguas/FL/UFG é 
sempre muito prazeroso para mim. Atuei como profes-
sora de Língua Espanhola de 2010 a 2014 e no primeiro 
semestre de 2019. Durante esse período, adquiri muita 
experiência e pude aprimorar minha atuação docente. 
Desde o início, quando ainda realizava estágio no CL, 
percebi o quanto o projeto era importante para a nossa 
formação acadêmica e para o público que buscava pelos 
cursos de línguas. Assim, tentei aproveitar ao máximo 
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a oportunidade que tive de poder atuar no CL. Com a 
supervisão dos professores da Faculdade de Letras, 
podíamos preparar e desenvolver aulas cada vez mais 
elaboradas e que atendessem às necessidades e anseios 
dos alunos. Tínhamos espaço e autonomia para colocar 
em prática teorias aprendidas, discussões realizadas 
com colegas e professores. A equipe da secretaria e 
coordenação sempre desenvolveu um importante papel, 
proporcionando a nós tudo o que precisássemos para 
que as aulas pudessem acontecer da melhor maneira. E 
os discentes, claro, um público muito diversificado e que 
enriquecia cada encontro com suas experiências e com a 
dedicação ao curso. Esse projeto tem uma linda história 
e sou grata por fazer parte dela. Como aprendi em cada 
momento que estive em sala de aula, com meus colegas 
na sala dos professores, com minhas supervisoras, nas 
jornadas pedagógicas, e em tantos outros momentos 
e espaços! Parabenizo a todos que fazem parte desses 
25 anos de história e que dedicam o melhor de si para 
que esse projeto continue sendo referência no ensino de 
línguas. Professora IBTT de Português e Espanhol no IFG 
– Campus Cidade de Goiás.

Isabel Cristina Pereira Peixoto, sou professora de 
espanhol, graduada pela FL/UFG. Ingressei na universi-
dade no ano de 2009, o que parecia ser o maior feito da 
minha vida até então. No quarto período, vi em um mural 
nos corredores o anúncio da seleção para o CL (Centro 
de Línguas). Decidi me desafiar e participei do processo 
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seletivo. Na primeira tentativa eu estava muito nervosa. 
Foi como fazer um novo vestibular (risos) não consegui 
passar na segunda fase. Fui aprovada na segunda ten-
tativa. Fiquei em primeiro lugar na área do espanhol. O 
ambiente do centro de línguas é diferenciado. Você tem 
autonomia pra trabalhar. Ter feito parte dessa equipe foi 
um divisor de águas na minha vida. A minha primeira 
experiência profissional como professora de espanhol, 
me foi dada pelo CL. O projeto fez meu currículo ser 
reconhecido, me abriu portas. Trouxe credibilidade. 
Além de poder trabalhar com os amigos da faculdade 
tive o prazer de fazer novos: os meus eternos alunos. Eu 
pensei que seria apenas mais uma aluna da graduação, 
fazendo o meu curso, voando abaixo do radar. Até o CL 
entrar no meu caminho e me proporcionar o que talvez 
tenha sido uma das melhores e mais desafiadora expe-
riência de vida. Sem contar que me deu a oportunidade 
de trabalhar mais uma vez com a minha orientadora/”-
mãe acadêmica”, professora Cleidimar. Até hoje sou re-
conhecida por ter sido professora no CL e obviamente 
ainda recomendo o curso de línguas. Colégio Integrado 
de Educação Moderna e Colégio Uno Sales.

Rhanya Rafaella Rodrigues. Sou licenciada em Le-
tras (Espanhol) e atuei como Instrutora de Espanhol, 
no Centro de Línguas, no período de 2011 a 2015. Ser 
aprovada no processo seletivo do CL foi a realização do 
meu primeiro sonho profissional (rs), além de ter sido 
decisivo para que eu seguisse a minha licenciatura em 
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espanhol, visto que meu plano inicial era me graduar 
como professora de língua portuguesa. Quando estava 
no 2º período da graduação, em uma conversa com a 
Profa. Margarida, conheci o Centro de Línguas e o en-
xerguei, a princípio, como uma oportunidade de aper-
feiçoamento profissional remunerado. No entanto, o CL 
foi muito mais do que isso, pois, foi ali que aprendi a 
me preparar para processos seletivos, a fazer planos de 
aulas, provas, a dar aulas e a entender a importância de 
promover o acesso ao ensino de línguas estrangeiras. No 
CL, dei minha primeira aula, tive meu primeiro desafio 
e minha primeira alegria em sala de aula, reconheci-me 
como professora e descobri que era isso que mais ama-
va e queria: ser professora de espanhol! O CL também me 
permitiu me reconhecer e atuar como pesquisadora, afi-
nal, desenvolvi pesquisas de diferentes etapas da minha 
vida acadêmica no Centro de Línguas. No CL, entendi a 
importância da humanização da profissão, aprendi que 
errar faz parte do processo de tod@s (alun@s e profes-
sor@s). No entanto, sem sombra de dúvidas, o maior 
presente que recebi foi poder conhecer pessoas incrí-
veis (professoras supervisoras, alun@s, instrutor@s) 
que estão na minha vida até hoje e que contribuíram/
contribuem, direta ou indiretamente, para o meu cres-
cimento pessoal e profissional. Sou muito grata a todas 
as experiências, aprendizagens e erros que o CL me pro-
porcionou. IF goiano (Ceres).
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Juan Castro Chacón. Sou professor licenciado em 
português/espanhol e dei aula de língua espanhola, no 
ano de 2014, no Centro de Línguas (CL) da UFG. Res-
salto a importância dessa experiência para minha vida 
profissional porque o trabalho que se realiza no CL é 
completo, nos quesitos acadêmico e pessoal. Na época, 
eu não tinha a visão muito clara sobre o exercício do 
profissional de línguas, fato que desenvolvi com as aulas 
e as experiências destacadas do CL. No mais, agradeço 
profundamente a oportunidade brindada a mim por tão 
importante instituição. Muito obrigado! Colégio Intera-
mericano (Unidade Jd. América).

Aline dos Santos Fernandes. Desde pequena sem-
pre quis ser professora. Por esta razão em 2015 come-
cei o curso de Letras: Espanhol na Universidade Federal 
de Goiás. Nesta época eu já sabia espanhol, pois tinha 
vivido na Espanha durante seis anos, mas não por isso 
deixei de aprender nenhum segundo durante esses qua-
tro anos de curso. E o Centro de Línguas foi uma parte 
fundamental deste processo. No primeiro semestre de 
2016 fiquei sabendo que o Centro de Línguas estava 
fazendo uma seleção para novos instrutores de línguas. 
Fiz minha inscrição e fiz uma prova escrita e uma prova 
oral na qual tive que fazer e executar meu primeiro pla-
no de aula, o que foi muito importante para mim. Depois 
de ter sido aprovada nesta primeira fase passei todo o 
segundo semestre tendo aulas sobre métodos de ensino 
de línguas, técnicas de ensino e aprendizagem, tipos de 
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atividades e jogos para fazer em sala de aula, planeja-
mento de aulas, como ensinar de maneira intercultural e 
comunicativa, e etc. Todo esse conhecimento contribuiu 
muito para a minha vida acadêmica e para a minha for-
mação como docente e minha atuação em sala de aula. E 
foi muito interessante poder aplicar na prática, não só o 
que eu aprendi durante estas aulas, mas também o que 
eu estava estudando ao mesmo tempo em outras disci-
plinas. Começar a lecionar foi um desafio para mim, que 
sempre fui uma aluna tímida, que tinha muito medo de 
apresentações orais e que morria de vergonha de falar 
em público. Sendo assim, nas primeiras aulas eu ficava 
muito nervosa e insegura e não sabia como lidar com os 
alunos ou como agir em situações imprevisíveis. Mas à 
medida que foi passando o tempo e eu fui adquirindo 
experiência, tudo fluiu muito melhor, pois o ambiente 
de sala de aula era muito agradável e os alunos tinham 
muita vontade de aprender e isso me motivava a não de-
sistir. Eu também tinha muita dificuldade em planejar as 
aulas. Minha intenção era sempre fazer uma aula criati-
va e interessante, mas muitas vezes acabava planejando 
uma aula muito estrutural, repetitiva e engessada, na 
qual os alunos mal tinham tempo de praticar outras ha-
bilidades que não fossem a escrita ou aprender outros 
conhecimentos que não fossem os conteúdos gramati-
cais. Com o tempo eu fui percebendo que o melhor que 
eu podia fazer era ouvir meus alunos. Então eu comecei 
a dar mais oportunidades para que eles se expressassem 
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(em espanhol ou em português dependendo do caso) 
e sugerissem ideias para as aulas seguintes. Os alunos 
tinham muito para falar, pois a maioria já tinha viajado 
para países de língua espanhola e sabiam muito sobre 
cultura, música, festividades e culinária desses outros 
países. E até quem nunca tinha viajado, tinha coisas in-
teressantes para dizer ou ideias legais para sugerir. Eu 
aprendi muito com os meus alunos e me esforçava para 
que eles pudessem aprender da melhor maneira pos-
sível. O que facilitava muito é que nas minhas turmas 
havia um ambiente de companheirismo, onde os alunos 
se ajudavam e ninguém tinha medo de errar. Eu tam-
bém pedia ajuda as minhas professoras da graduação 
e sempre estava pesquisando e lendo sobre o assunto. 
Sem dúvidas, fazer parte do CL foi uma experiência que 
mudou a minha vida acadêmica, profissional e pessoal 
e eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade e, 
entre erros e acertos, ter aprendido tanto e ter vivido 
tantos momentos memoráveis através deste projeto. 
Professora particular.

Wilson José de Oliveira Junior. Fui professor do 
centro de línguas durante o final de 2017 e o ano de 
2018 que foi o ano que me formei em Letras: Espanhol. 
Dar aula no Centro de Línguas foi uma experiência in-
crível e um aprendizado que marcou a minha vida pro-
fissional. As aulas no Centro de línguas me instigavam 
a ser um professor dinâmico e que levasse o conheci-
mento da língua para os meus alunes de uma maneira 
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menos formal. Mas o que mais marca em nossas vidas 
é a troca de experiência que temos entre alunes e pro-
fessores, acho que essa é e foi uma das melhores expe-
riências que tive como professor do Centro de Línguas. 
Logicamente temos em meio a todo esse processo, um 
crescimento enriquecedor de conhecimento linguísti-
co, pois considero que uma das melhores maneiras de 
aprender melhor a língua é ensinando. Muitos proces-
sos que foram dificultosos para mim na aprendizagem 
do espanhol, foram melhorados através da forma que eu 
escolhia como professor para ensinar aos meus alunes.  
E hoje posso aplicar esses conhecimentos na minha pes-
quisa de mestrado. Por tanto, agradeço muito a todos 
os professores envolvidos na supervisão que sempre 
estiveram dispostos a nos ajudar na melhoria de nossas 
aulas e a equipe do CL que sempre foi muito prestativa 
comigo, no mais fica a saudade de momentos incríveis 
na minha vida profissional. Mestrando PPGLL/UFG.

Joesileny Batista de Almeida. A Faculdade de Letras 
a responsável pela grande parcela do meu conhecimen-
to em espanhol. Quando entrei não tinha conhecimento 
nenhum da língua, mas durante os anos de estudos me 
tornei uma goiana falante de espanhol. O Centro de Lín-
guas foi a afirmação de que aquilo era o certo pra mim, 
era a minha vocação. Desde que entrei na faculdade em 
2014 quis fazer parte da equipe, mas por medo de não 
estar preparada não havia tentado antes, porém no se-
gundo semestre de 2016 participei da seleção e consegui 
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formar parte do grupo no último ano de faculdade, em 
2017. Eu não fui a única a ensinar no CL, meus alunos 
me ensinaram a ser a professora que sou hoje. Afirmo 
que aprendi a ser professora com o CL. Me orgulho de 
ter feito parte do quadro de professores e sinto falta 
de estar ali. O CL me garantiu uma base e um suporte 
que nunca tive em outro lugar, me ensinou a planejar 
e a dar uma aula de qualidade. Além de ter professores 
incríveis também era muito bem gestionado, só tenho 
a agradecer a todos da secretaria que me deram supor-
te. Obrigada por tudo CL/UFG! Especialista em ensino e 
aprendizagem de línguas estrangeiras (FL/UFG).

Hellen Cristina Lopes de Carvalho. Foi no Centro 
de Línguas (CL) que me tornei professora. Como profes-
sora estagiária, atuei de 2018 a 2019. Lembro da minha 
primeira turma, em 2018, eu sozinha com mais de 20 
alunos. Que responsabilidade! Mas os/as estudantes do 
CL sabem que ali é também um lugar de formação de 
professores/as, sempre nos recebem de forma acolhe-
dora e isso é muito bonito. Também temos supervisores 
que nos apoiam, questionam e nos fazem refletir sobre 
a nossa prática docente. Lidamos com estudantes de 
várias idades e com diferentes objetivos. São vários os 
desafios, mas eles me fazem querer sempre buscar co-
nhecimento e oferecer um ensino de qualidade, crítico e 
emancipador. Hoje sou formada e tenho muito orgulho 
de continuar atuando no CL. Celetista CL.
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Susanna Lourenço Cunha. Ingressei na Faculdade 
de Letras - UFG em 2016 como discente de Letras: Es-
panhol e a partir daí já sabia da importância e do orgu-
lho que o Centro de Línguas agregava à FL. Em 2019, 
no 7° período, iniciei minha trajetória no CL e realizei 
um dos meus propósitos como discente e docente da FL. 
Sinto-me privilegiada em fazer parte desse projeto de 
extensão e de ter me tornado, de fato, professora neste 
local. O Centro de Línguas é um local de excelência, pois 
oferece curso de capacitação para os estagiários antes 
da imersão na sala de aula; temos um alunado diferen-
ciado, além de contarmos com uma grande infraestrutu-
ra, suporte de excelentes supervisores e, claro, também, 
da área administrativa. Tenho orgulho e agradeço por 
ser parte do Centro de Línguas da FL/UFG. Bolsista CL.

Valeria Souza Santos. O Centro de Línguas, projeto 
de extensão da Faculdade de Letras, exerce um papel 
fundamental no desenvolvimento dos futuros professo-
res. Ingressei como estagiária no ano de 2019 e posso 
afirmar que foi um divisor de águas na minha formação. 
O estudante de graduação, para participar desse proje-
to, passa por um processo criterioso e este processo por 
si só, já permite um amadurecimento do discente, em 
relação à sua futura profissão. Como professores dentro 
do CL, recebemos todo o suporte necessário para exer-
cermos nossa atividade. A equipe administrativa está 
sempre a postos para trazer soluções para nossas de-
mandas; os supervisores são excelentes e nos auxiliam 
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em nossa caminhada rumo a um trabalho de excelência. 
Nossa atuação em sala de aula nos permite colocar em 
prática tudo o que aprendemos em teoria, desta forma, 
nos sentimos mais preparados para encarar a profissão 
e encarar os desafios com mais segurança. Sinto-me 
privilegiada por fazer parte dessa história! Há muito 
para comemorar! Parabéns Centro de Línguas! Bolsista 
CASLE.
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LÍNGUA E CULTURA ITALIANA NO CL: 
LÍNGUA DE RESISTÊNCIA

Margareth de L. O. Nunes

A memória, onde cresce a história, que por sua vez a 
alimenta, procura salvar o passado para servir o presente 
e o futuro. Devemos trabalhar de forma a que a memória 
coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos 

homens. [Le Goff,1990, p. 478] 

A influência da cultura e língua italiana em Goiás e 
em Goiânia

Esta narrativa pretende se constituir como um me-
morial do ensino-aprendizagem da Língua e Cultura 
Italianas no Curso de Letras da Universidade Federal 
de Goiás ao longo dos seus 58 anos e nos 25 anos de 
funcionamento do Centro de Línguas como projeto de 
extensão da Faculdade de Letras.

O ensino da Língua e Cultura Italianas, presente no 
currículo dos Cursos de graduação em Letras, foi de-
senvolvido em variadas modalidades: como disciplina 
extracurricular, disciplina obrigatória para os ingressos 
na graduação em Língua Portuguesa (turno vespertino), 
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disciplina optativa para os graduandos em Língua Por-
tuguesa e Núcleo Livre para as demais habilitações da 
Faculdade de Letras e da UFG. 

É importante, porém, entender como a Língua Italia-
na foi inserida nas diferentes grades do Regulamento 
Geral dos Cursos de Graduação (RGCG) da Faculdade 
de Letras ao longo destes 58 anos. Pode-se indagar se a 
presença da Língua e Cultura Italianas resultou de uma 
política linguística voltada a atender uma coletividade 
de imigrantes que a tinham como língua de herança ou 
por existirem fortes laços comerciais com instituições e 
empresas italianas ou, ainda, se foi resultante da ação de 
algumas pessoas, à época, ocupando postos de relevân-
cia administrativa ou política que consideravam o conhe-
cimento da Língua e Cultura italianas relevantes para a 
formação de um profissional egresso do Curso de Letras. 

É preciso, no entanto, ter sempre presente na memó-
ria que uma língua e a cultura que ela veicula não estão 
separadas das comunidades que delas fazem uso e a 
atualizam constantemente e, por isso, faz-se necessário 
entender a relevância ou menos da língua e cultura ita-
liana em Goiás, em Goiânia, no século XX. 

A Itália tem aproximadamente 300mil km² e Goiás 
348mil Km². Vê-se, pois, que o território da Itália ca-
beria inteiro no estado de Goiás, mas não houve uma 
intensa imigração italiana para esse imenso território, 
com manchas de terra roxa e vastas áreas de cerrado 
que não era considerado como propício à agricultura e 
aos grandes fluxos migratórios. 
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Os registros apontam para uma primeira colônia de 
italianos no estado de Goiás em 1912. Esses imigrantes 
já tinham passado por outros estados, como São Paulo 
e Minas Gerais, e buscavam terras para a cultura do 
café. Oriundos da região italiana do Vêneto, em parti-
cular da cidade de Treviso, deram origem ao município 
de Nova Veneza. 

Outros imigrantes vieram de outras regiões da Itália, 
em particular do Abruzzo, como bem documentou o 
geógrafo Henry Bruman, em suas pesquisas de campo 
no Brasil e América do Sul, quando era professor da Uni-
versidade da Califórnia, Los Angeles entre 1951 e 1952. 

Em seus registros aparecem notas sobre 
a instalação de uma colônia agrícola ita-
liana na fazenda São Geraldo, em região 
de floresta tropical próxima a Goiânia, 
formada por imigrantes abruzzeses e 
que contava com mais de trinta famílias. 
De acordo com os registros de Bruman, 
apesar da difícil experiência encontrada 
pelos colonos no começo do assenta-
mento, eles estavam conseguindo se 
manter às próprias custas. Bruman tam-
bém deixou várias notas sobre a colo-
nização italiana na região de Rio Verde, 
em Goiás, com um número significativo 
de registros, decorrente de fontes cole-
tadas principalmente no jornal Fanfulla. 
(Silva & Bell, 2018, p.212)
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Hoje, os descendentes destes imigrantes, inicialmen-
te sediados em Rio Verde, Brazabrantes, Anápolis, Ca-
talão, Cidade de Goiás, residem em sua grande parte na 
capital, Goiânia, e empreendem esforços para resgatar a 
língua dos antepassados, de promover o italiano como 
língua de herança. Mas, como não há pesquisas especí-
ficas nesse sentido, buscam obter essa competência em 
cursos oferecidos por instituições privadas, associações 
ou até mesmo nos cursos oferecidos pelo Centro de Lín-
guas da UFG.

Não foi, portanto, a presença dos imigrantes italianos 
que motivou a inserção da Língua e Cultura Italiana nas 
RGCGs dos Cursos da Faculdade de Letras e sua manu-
tenção até o presente momento, como uma língua adi-
cional que reflete uma resistência às políticas de silen-
ciamento do pluralismo linguístico (Orlandi, 2007) tão 
em voga em momentos em que o governo central enten-
de que se deva priorizar apenas uma língua de prestígio 
que atenda aos interesses comerciais globalizantes. 

A presença de missionários italianos dominicanos 
(frades e freiras), no estado de Goiás, data de final do 
século XIX. Eles foram chamados ao Brasil por volta 
de 1880 para evangelizar os sertanejos e os índios que 
ocupavam todo o estado de Goiás. Quando no período 
compreendido entre 1939-1946, Dom Candido Penso 
foi nomeado Administrador Apostólico da Prelazia de 
Sant’Ana do Bananal que tinha sob sua responsabilidade 
82.000 almas em uma área de 100 mil quilômetros qua-
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drados. Seus colaboradores também eram italianos. A 
influência da língua e cultura do missionário sobre seus 
fiéis é incontestável.

Há outro aspecto, acenado anteriormente: os imi-
grantes com relevância político-administrativa tendem, 
mesmo que indiretamente, a influenciar os seus colabo-
radores diretos ou indiretos com relação à cultura e à 
língua de seu país de origem. Dom Candido Penso, além 
de ser um grande comunicador, também era fotógrafo 
e utilizava essa ferramenta, ainda pouco popular na 
primeira metade do século XX, como instrumento do-
cumental e de evangelização, além de ter preservado a 
memória daqueles momentos:

[...] a fotografia, que revoluciona a me-
mória: a multiplica e a democratiza, 
dá-lhe uma precisão e uma verdade vi-
suais nunca antes atingidas, permitindo 
assim guardar a memória do tempo e da 
evolução cronológica. Pierre Bourdieu e 
a sua equipe puseram bem em evidência 
o significado do “álbum de família”: “A 
Galeria de Retratos democratizou-se e 
cada família tem, na pessoa do seu che-
fe, o seu retratista. Fotografar as suas 
crianças é fazer-se historiógrafo da sua 
infância e preparar-lhes, como um lega-
do, a imagem do que foram... O álbum de 
família exprime a verdade da recorda-
ção social. (Bourdieu, 1965, p. 53-54)
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Dom Candido Penso, bispo dominicano, com sua 
personalidade influente, construiu estruturas, ainda 
hoje funcionais, nas cidades que compreendiam a sua 
Arquidiocese, como o Hospital Pio X na cidade de Ce-
res, sede de estágio para estudantes de medicina de 
universidades italianas na área de medicina tropical. 
Novamente a circulação de italianos pelo interior do 
estado de Goiás não é uma novidade, assim como as 
freiras dominicanas que se ocupavam da assistência 
aos doentes no referido hospital. 

Frei Nazareno Confaloni, frade dominicano, veio para 
o Brasil, para a Cidade de Goiás, a convite de Dom Candi-
do Penso, para realizar os afrescos na Igreja do Rosário. 
Posteriormente Frei Nazareno Confaloni (de batismo 
Giuseppe) teve um papel importante na fundação da 
Escola Goiana de Belas Artes (EGBA), embrião da Facul-
dade de Arquitetura da PUC-Goiás. Certamente não dava 
aulas de italiano, mas seus alunos dos cursos de artes, 
que desejavam fazer estágio em instituições italianas, 
tinham que aprender essa língua, pois naquela época 
a sociedade italiana não era tão permeável ao uso de 
outras línguas em suas instituições como acontece hoje, 
com cursos de graduação e pós-graduação totalmente 
em outra língua, normalmente, a língua inglesa. 

Outra personalidade que influenciou, certamente de 
forma mais incisiva do que aquelas citadas anterior-
mente, na inserção da cultura e língua italiana nos currí-
culos do Curso de Letras, foi Egidio Turchi, emiliano de 
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San Benedetto in Alpe, que veio para o Brasil integrando 
um grupo de missionários para a cidade de Cuiabá, em 
1938. Veio para Goiânia em 1944 e se tornou professor 
de várias disciplinas como Matemática, Língua Latina, 
Literatura Latina, Direito Romano, Literatura Italiana. 
Em 1948 foi nomeado para o Liceu de Goiânia. No final 
dos anos 50 participou das reuniões que culminaram na 
fundação da Universidade Católica de Goiás, hoje PUC-
-Goiás, onde lecionou por muitos anos e ajudou a estru-
turar a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, que no 
início dos anos 60 foi decisiva para a criação da UFG.

Há muitas outras personalidades que integraram o 
quadro de docentes de ambas as instituições univer-
sitárias, em especial nos departamentos de Filosofia, 
História, Ciências Sociais e que, embora não estivessem 
ensinando a língua italiana, certamente traziam para 
suas aulas uma bibliografia calcada em autores italianos 
e, muitas vezes, sem tradução para o português, obri-
gando os alunos a se esforçarem para entender a língua 
e os conteúdos que ela transmitia. 

A gastronomia italiana também influencia, de for-
ma bastante premente, o cotidiano dos goianos com a 
presença de restaurantes que oferecem um cardápio 
característico da culinária italiana, mesmo que um pou-
co adaptado ao gosto dos brasileiros, pouco afeitos, por 
exemplo, a pasta al dente. Vale lembrar a família que 
veio de Bolonha, capital da Emilia-Romagna e que, em 
1957, abriu o que vem a ser o restaurante italiano mais 
antigo de Goiânia, o Bologna.
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Nesse percurso inicial, memória e história ajudam a 
pavimentar o terreno em que pisaremos posteriormen-
te: o ensino e aprendizagem da cultura e da língua ita-
lianas no âmbito institucional, a FL e o CL/UFG. Por isso, 
algumas reflexões propostas por Paul Ricoeur são muito 
importantes para que o relato feito até aqui, e que conti-
nua em uma segunda parte, não seja acusado de meras 
elucubrações sem valor para o propósito de memorial a 
que a narrativa se propõe: 

A história só é história na medida em 
que não consente nem no discurso ab-
soluto, nem na singularidade absoluta, 
na medida em que o seu sentido se 
mantém confuso, misturado... A história 
é essencialmente equívoca, no sentido 
de que é virtualmente événementielle e 
virtualmente estrutural. A história é na 
verdade o reino do inexato. Esta desco-
berta não é inútil; justifica o historiador. 
Justifica todas as suas incertezas. O mé-
todo histórico só pode ser um método 
inexato. A história quer ser objetiva e 
não pode sê-lo. Quer fazer reviver e só 
pode reconstruir. Ela quer tomar as 
coisas contemporâneas, mas ao mesmo 
tempo tem de reconstituir a distância 
e a profundidade da lonjura histórica. 
(RICOEUR, 1961, p. 226, apud LE GOFF, 
1992, p.19)
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A presença da cultura e língua italianas na UFG

O estudo da cultura e língua italianas esteve presen-
te nos cursos de Letras desde a criação do Instituto de 
Ciências Humanas e Letras. Os professores Egidio Tur-
chi, cujo ingresso na instituição se deu em 1962, com 
aposentadoria em 1990, e sua esposa Celenita Amaral 
Turchi, que ingressou também em 1962 e se aposentou 
em 1991, foram responsáveis pela formação de profes-
sores que se ocuparam, posteriormente, da docência no 
ensino da cultura e língua italianas, como a professora 
Sylvia de Siqueira Simões, cujo ingresso em 1967 se deu 
logo após o retorno de um curso de aperfeiçoamento na 
Università per Stranieri di Perugia, Itália. Aposentou-se 
em 1991. Sua vaga foi ocupada pelo professor Anselmo 
Pessoa Neto, também formado por esses docentes ante-
riormente mencionados, com passagem pela Università 
per Stranieri di Perugia. Em 1978 o professor Emílio 
Vieira das Neves ocupou-se do ensino de Língua, Cultura 
e Literatura Italianas, após um curso de especialização 
feito na Università per Stranieri di Perugia, Itália. Apo-
sentou-se em 1992. Em 1994, em concurso híbrido, para 
as disciplinas de Língua e Cultura Italiana e Filologia 
Românica e Língua Latina, foi aprovada, em 1994, em 
concurso público Margareth de Lourdes Oliveira Nunes, 
ainda responsável pelas disciplinas associadas à Cultura 
e Língua Italianas no DELE (Departamento de Línguas 
Estrangeiras). Nos anos 1975-1980 também atuou como 
docente de Língua e Cultura Italiana e Língua Latina a 
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missionária Ana Maria Mellini, italiana de Castelnuovo 
Rangone, província de Modena, recentemente falecida. 

A minha formação na academia se deu de forma um 
pouco fragmentada, sobretudo pelo fato da reforma uni-
versitária (Lei Nº 5.540 de 28/11/1968) já estar devida-
mente implantada e pela forma como eu fui escolhendo 
as disciplinas a serem feitas. Quando fui aprovada no 
Vestibular, já estudava a língua italiana há dois anos e, 
ao compor meu horário, fui informada de que poderia 
fazer exames de nível e computar como créditos os níveis 
superados. Soube, ainda, que poderia fazer um requeri-
mento para a realização de prova de monitoria em língua 
italiana. Assim o fiz, superando os quatro semestres de 
Língua Italiana. Restaram dois semestres de Literatura 
italiana que frequentei com o professor Emílio Vieira. 
Logo que foi publicado o Edital para a Monitoria em Lín-
gua Italiana fiz minha inscrição, realizei a prova e obtive 
a média necessária para a aprovação. Como monitora 
estava sempre disponível para assessorar os docentes da 
língua e cultura italiana: Egidio Turchi, Celenita Amaral 
Turchi, Sylvia de Siqueira Simões e Emílio Vieira. Foi um 
período de grande aprendizado, seja do ponto de vista 
linguístico como do entendimento das engrenagens que 
moviam a academia e, cada vez mais, me sentia atraída 
por aquele universo, a ponto de estabelecer como meta 
estar na academia, como realização profissional. 

O modelo de formação proposto pela reforma uni-
versitária supunha uma dispersão dos estudantes que 
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não tinham a oportunidade de estar em turmas e es-
treitar o contato com os colegas de curso. Tendo elimi-
nado os créditos de língua italiana, decidi inscrever-me 
na disciplina Língua Alemã, com a professora Gudrun 
Rademacher, cunhada do artista plástico Gustav Ritter. 
Eram cinco semestres de Língua Alemã, frequentados 
por alunos predominantemente oriundos dos cursos de 
Exatas e Medicina.

Durante a formação acadêmica, Licenciatura e Ba-
charelado em Língua Portuguesa, a pergunta que me 
era dirigida com maior frequência era: “ – Por que você 
escolheu estudar/aprender italiano? Para que serve? 
Onde você vai usar?”. Essas perguntas creio que também 
as ouviram os/as estudantes que escolheram fazer ita-
liano quando tinham essa opção de escolha, e não eram 
obrigados a frequentar a disciplina por não terem con-
seguido a pontuação necessária para obter uma vaga em 
inglês, francês ou espanhol. 

Os materiais usados pelos professores Emílio Vieira 
e Sylvia Simões eram de professores que conheceram 
durante seus estágios/especialização na Università per 
Stranieri di Perugia, instituição com a qual a UFG man-
tém estreitos laços, sobretudo a partir de 2007, median-
te convênio que permite que estudantes de quaisquer 
níveis (graduação ou pós-graduação) possam fazer cur-
sos de um mês com bolsas da UNISTRAPG, considerada 
Embaixadora da Itália no mundo. 
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O professor Emílio Vieira utilizava o manual La Lin-
gua Italiana per Stranieri, à época moderníssimo, cria-
do pelos professores Katerin Katerinov e sua esposa 
Maria Clotilde Boriosi Katerinov e publicado pela Edi-
tora Guerra, da própria universidade de Perugia. Esse 
material, de 1975, já apresentava uma abordagem inte-
rativa, com áudio dos principais textos. Esses manuais 
geralmente eram transformados em apostilas mimeo-
grafadas na área de reprografia que existia no térreo do 
ICHL-1. Lingua e Vita d’Italia também do casal Kateri-
nov, mas publicado pela editora especializada em obras 
didáticas: Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. A obra 
de Andrea Tacchi, Conversazioni Italiani per Stranieri, da 
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori.

A professora Sylvia S. Simões fazia uso de vários ma-
nuais, sobretudo da Edizioni Scolastiche Bruno Monda-
dori como, por exemplo: Corso Preparatorio di Lingua 
Italiana per Stranieri, de Armida Roncari; La Lingua 
Italiana per gli stranieri, dos autores Armida Roncari e 
Carlo Brighenti; Parliamo la nostra língua, dos autores P. 
Cocchi de Sanctis e I. Bianchi, da editora do Istituto Geo-
grafico De Agostini. Além de uma seleta de poesia com 
autores do ‘800 e do ‘900. O manual La Lingua Italiana 
per Stranieri dos professores Katerinov foi dividido em 
quatro apostilas, feitas com o mimeógrafo a tinta, cada 
uma correspondente aos quatro semestres de Língua 
Italiana seguidos de mais dois semestres de Literatura 
Italiana. Esse material mimeografado, do final dos anos 
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70 e início dos anos 80 me era muito familiar, pois as 
matrizes para serem mimeografadas foram datilografa-
das por mim, como uma das tantas tarefas de monitoria 
da área de italiano. 

Quando integrei o quadro de docentes de Língua e 
Cultura Italiana do então Curso de Letras, do Instituto 
de Ciências Humanas e Letras (I.C.H.L.) em 1994, não 
existiam os departamentos, que vieram com a Facul-
dade de Letras, em 1996. Havia o professor Anselmo 
Pessoa Neto, em processo de qualificação em nível de 
doutorado pela Universidade de São Paulo (USP). 

Emílio Vieira, embora já aposentado, sempre foi um 
grande orientador no tocante às mudanças de RGCG e 
ao melhor material didático a ser adotado. Em 1980 foi 
criada a ABPI (Associação Brasileira dos Professores 
de Italiano) e, por estímulo do professor Emílio Vieira, 
participei de alguns Congressos realizados na USP, UFRJ, 
UFSC, UFMG, sob a organização da ABPI que, neste ano 
de 2020 celebra seus 40 anos de existência, formando 
formadores de Língua e Cultura Italiana. Esses encon-
tros foram primordiais para a minha formação como do-
cente de LE, italiano, em uma sociedade em que, como 
exposto no início desta narrativa, não tinha uma coleti-
vidade que, por razões variadas, mantivessem a cultura 
italiana e, por conseguinte, a língua como patrimônio, 
como herança de seus antepassados. Houve, apenas, 
indivíduos influentes em seus setores de atuação que, 
claro, em muito contribuíram para a inserção do estudo 
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desta língua e a cultura que expressa em nível institucio-
nal. E aqui partimos para a construção de um conceito 
de que a presença da Cultura e Língua Italiana na forma-
ção pública – graduação e extensão CL – tem um forte 
caráter de resistência, entendida como Língua Adicional 
e não como LE.

O estudo da cultura e língua italiana na formação 
promovida pelo CL

Após assumir as turmas da graduação no primeiro 
semestre de 1994, foram propostas turmas de Língua e 
Cultura Italianas como disciplina extra-curricular, como 
eram chamadas as turmas de Língua Estrangeira ofere-
cidas pelo Curso de Letras para alunos da comunidade 
acadêmica em geral. Havia uma demanda reprimida e 
não raras vezes as turmas começavam com 20 alunos 
no nível 1, para terminar no nível 4 com 5 alunos. Vale 
lembrar que essa oferta era acadêmica e, portanto, com-
pletamente gratuita. Havia, já em andamento, um deba-
te sobre a criação de um Centro de Línguas, um projeto 
que pudesse oferecer cursos de LE a toda a comunidade 
universitária bem como para a comunidade extra-uni-
versitária. Vários docentes da área de LE viajaram para 
as instituições onde, desde há algum tempo, havia a 
experiência da oferta de Cursos de LE como projeto 
de extensão. Assim, após comparar os vários modelos 
descritos pelos docentes que viram in loco as dinâmicas 
de organização didática e administrativa, deu-se início 
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à redação do projeto de extensão Centro de Línguas. 
Ficou definido que as línguas estudadas no Curso de 
Letras seriam aquelas oferecidas para quem desejasse 
se inscrever, pagando uma pequena taxa. O processo de 
seleção dos estagiários foi uma das etapas mais árduas 
do início desse projeto.  

A preocupação com instrutores que não fossem nati-
vos e que tivessem uma formação em ensino/aprendiza-
gem de línguas – graduação em Letras ou cursando essa 
graduação – foi determinante para o sucesso do projeto. 
A primeira professora de Língua e Cultura Italiana no 
recém-criado projeto de extensão foi Marta Pereira dos 
Santos Zanini, que frequentava o programa de Pós-Gra-
duação – Mestrado em Estudos Literários da UFG; a sua 
competência linguística decorria de estudos formais e 
do contato com o marido, que era italiano, assim como 
com a família dele. Deixou o trabalho como estagiária no 
CL quando recebeu uma licença por maternidade.   

A escolha do material didático se deu após a avaliação 
de vários manuais então presentes no mercado. Uma 
das preocupações era não fazer uso do mesmo material 
didático – o mesmo manual – utilizado na graduação, 
pois os planos de curso eram distintos. Após analisar 
material resultante das últimas pesquisas em gloto-
didática, optou-se por adotar, para o curso de italiano 
no Centro de Línguas, um que contemplava uma carga 
horária para ser completada em 4 semestres: o manual 
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In Italiano, produzido por um grupo de professores da 
Università per Stranieri di Perugia, Itália.

O manual adotado para o curso de italiano na gradua-
ção nesse momento era Bravo!; posteriormente, foram 
utilizados os seguintes manuais: Linea Diretta, Rete!, e 
Espresso, com outros materiais de apoio em áudio e ví-
deo. A direção da Faculdade de Letras se empenhou em 
adquirir equipamentos que faziam a leitura dos vídeos 
importados da Itália, cujo sistema era diferente do exis-
tente no Brasil. Assim, o material de apoio que acompa-
nhava os manuais, como videocorso e audicassetes, po-
dia ser utilizado como material didático nas aulas tanto 
de língua e cultura italiana nos três ou quatro semestres 
que constavam na grade do curso, como nas aulas de 
prática oral 1 e 2, nas quais era utilizado o manual Canta 
che ti passa, que vinha acompanhado de CD para a audi-
ção das músicas e de outras atividades didáticas. 

O curso de italiano no Centro de Línguas também 
fez uso de vários manuais, pois a área estava sempre à 
procura do melhor material didático que pudesse otimi-
zar o trabalho dos estagiários em consonância com os 
princípios metodológicos de uma abordagem funcional 
comunicativa. Durante um longo período, foi utilizado 
o material produzido pelo grupo META, que estava na 
vanguarda das pesquisas em material didático para 
uma abordagem comunicativa. Os manuais UNO e DUE 
foram usados por um longo tempo, até que foi lançado 
o manual organizado pelos professores da Università di 
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Bologna, Progetto Italiano 1 (A1-A2 segundo o QCER) 
e 2 (B1-B2 segundo o QCER); depois o Nuovo Progetto 
Italiano 1 e 2 e, agora, o Nuovissimo Progetto Italiano 1 e 
2, utilizados nos seis semestres de curso, dando, ao final, 
a oportunidade aos alunos de concluírem o curso com 
um conhecimento em nível intermediário, atestado por 
egressos que fizeram provas de certificação como CELI 
ou CILS, após a conclusão do curso de italiano no Centro 
de Línguas tendo sido aprovados em nível B2. 

Entendemos o estudo da língua e cultura italiana, seja 
na graduação como no Centro de Línguas, como de LA, 
ou seja, Língua Adicional. Mas o que vem a ser uma LA? 
Segundo Schlatter & Garcez (2012)1, a língua adicional 
metodologicamente valoriza o contexto social do aluno 
e possibilita uma visão crítica da língua no processo de 
aprendizagem, refletindo sobre de quem é a língua e de 
quem pode ser, para que serve, para a opressão ou para 
a resistência, e como os valores culturais são atualizados 
por ela, envolvendo alunos e professor nesse processo 
de reflexão. 

Esse é um conceito mais apropriado para a contem-
poraneidade, visto que, hoje, o estudo de outras línguas 
vem agregar valor cultural à formação das pessoas, aos 
seus conhecimentos linguísticos, sendo, talvez, a segun-
da, terceira ou quarta língua no repertório das pessoas 

1 SCHLATTER, Margarete; GARCEZ, Pedro de Moraes. LÍNGUAS ADI-
CIONAIS NA ESCOLA. Aprendizagens colaborativas em inglês. Porto 
Alegre: Edelbra, 2018. 
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que decidem conhecer outras línguas e sua cultura. É 
também importante enfatizar um dos aspectos concei-
tuais da LA, fazendo uma distinção entre Língua Estran-
geira e Língua Adicional: 

Enquanto a primeira é qualquer língua 
que não faz parte do convívio social de 
uma pessoa, a segunda é uma língua que 
se faz relevante, constituindo-se como 
um recurso útil e importante para a par-
ticipação em práticas sociais contempo-
râneas. E essa língua, que se faz relevan-
te, uma vez que é usada também no dia a 
dia pelas pessoas, não é mais estrangei-
ra, mas adicional. A partir do momento 
que alguma língua estrangeira começa a 
ser utilizada e fazer parte do cotidiano e 
convívio social de uma pessoa, ela deixa 
de ser uma língua estrangeira, e se torna 
adicional.2

O Centro de Línguas oferece cursos de língua e cultu-
ra italiana desde a sua criação e as pessoas que procu-
ram os cursos de italiano o fazem para se qualificarem 
linguisticamente e participarem de intercâmbios, para 
a qualificação em nível de mestrado, doutorado san-
duíche, estágio de pós-doutorado ou mesmo para fazer 
uma graduação em instituições italianas. Dessa forma, 
a língua italiana que será parte do cotidiano dessas 

2 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Aquisi%C3%A7%C3% 
A3o_de_segunda_l%C3%ADngua>. Acesso em: 15 ago. 2020.
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pessoas será uma LA e a área de italiano sempre pro-
curou trabalhar na perspectiva da interculturalidade, da 
língua como mediadora cultural e, por essa razão, tem 
um perfil de resistência no contexto mais amplo das 
abordagens adotadas pelo projeto de extensão do CL. 
E, também tendo em vista essa abordagem, a área sem-
pre se preocupou em proporcionar a melhor formação 
possível para os estagiários, discentes da graduação ou 
mesmo aqueles que vieram de outro tipo de formação, 
e para que os valores da intercultura, da alteridade cul-
tural estivessem sempre nos planos de aula. Essa preo-
cupação se evidenciava nas múltiplas ações de extensão 
como a “Semana de Cultura Italiana”, “Mostras de Cine-
ma Italiano”, “Exposições de Fotografias de fotógrafos 
italianos ou de estudantes que faziam estágio na Itália”, 
e tantas outras ações vinculadas às atividades desenvol-
vidas pela Faculdade de Letras, como o Colóquio de Pes-
quisa e Extensão, nos quais as/os estagiárias/os eram 
responsáveis por apresentar trabalhos resultantes de 
suas observações e práticas docentes na área de ensino/
aprendizagem de italiano. 

A tarefa de ser um centro de formação de formadores, 
como podemos assim definir o trabalho metodológico-
-didático desenvolvido pelo projeto de extensão do CL 
nas várias áreas (inglês, espanhol, francês, italiano, ale-
mão), é complexa e demanda a mobilização de muitas 
habilidades por parte dos supervisores-formadores jun-
to aos estagiários que serão, por sua vez, ao concluírem 
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a graduação, formadores de jovens nas várias línguas 
com que trabalharam no CL. 

A pergunta que com frequência nos fazemos é: será 
que estamos realizando a contento esse trabalho de 
formação? Posso dizer que ao longo destes 25 anos de 
existência do projeto, a área de italiano teve mais de 30 
professores/as bolsistas, estagiários/as, contratados/
as que permaneceram por períodos maiores ou meno-
res, dependendo da disponibilidade de tempo para o 
projeto que cada um/a tinha. Posso atestar que uma das 
melhores experiências, no decorrer de todos esses anos 
como supervisora da área de italiano, foi constatar que 
algumas destas pessoas que passaram pela formação 
dada pelo CL hoje são professores/as de língua e cultura 
italiana em outras instituições, embora quando entra-
ram no Curso de Letras não conhecessem ainda a língua 
ou a cultura italianas. Há outros/as estagiários/as que, 
embora tenham atuado por longo tempo no CL como 
professores/as na área de italiano, hoje são professores 
da Rede Estadual ou Municipal de Ensino, mas atestam 
a importância da formação recebida no período em 
que atuaram no CL como decisiva para o desempenho 
de suas práticas atuais. Dentre vários depoimentos 
recebidos dos ex-estagiários da área de italiano no CL, 
destaco o da professora Lanne Janaina Batista: 

Iniciei o curso de Letras – Licenciatura 
em Língua Portuguesa – em 2004. Me 
deparei, portanto, com as aulas obriga-
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tórias de uma língua estrangeira que eu 
jamais havia pensado em estudar. Por 
questões de vaga, fui parar na turma do 
Italiano. Tive muita facilidade na apren-
dizagem da língua, e, um ano depois, por 
sugestão de colegas, me inscrevi no pro-
cesso seletivo para Monitoria na Área 
de Italiano. Fui promovida, e atuei como 
monitora no ano de 2005. Depois fui 
orientada a participar do processo sele-
tivo para ser estagiária no Centro de Lín-
guas. Fui promovida em todas as etapas 
do processo e, em 2006, iniciei minha 
carreira como Professora. [...] Aprendi 
a ser professora no CL, pois, além do 
curso de formação, o acompanhamento 
e a supervisão eram contínuos. A prática 
reflexiva do ensino sempre foi o cerne 
do CL, pois, como aprendizes, estávamos 
ali para errar e para aprender com esses 
erros. Reforço, só “sobrevivi ao Estado” 
(como nós chamamos o trabalho na rede 
pública estadual de ensino) pelas bases 
sólidas de metodologia e didática do en-
sino aprendidas atuando no CL. E essa 
solidez nas minhas práticas pedagógicas 
reflete sempre na minha atuação docen-
te. Fico feliz por ter inspirado novos pro-
fessores, pois uma de minhas alunas do 
CL se tornou professora de língua italia-
na, e outros três alunos da escola pública 
estão se formando em Letras. O Centro 
de Línguas é um importantíssimo cam-
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po de formação docente. Um local de 
trabalho que respeita seus professores, 
fornece material necessário para a prá-
tica didática, possui uma equipe que é 
um verdadeiro suporte para tudo o que 
for necessário [...] Estar ali durante todo 
esse tempo foi um grande presente. Se 
sou uma professora hoje, devo ao CL e a 
todos que dele fazem parte.

Esse depoimento ilustra, assim como outros relatos 
que nos chegaram de vários/as ex-estagiários/as da 
área de italiano, a importância do CL como centro for-
mador de formadores. Em pesquisa realizada por Carla 
Gracielle Ramos Fraga, Paula Rodrigues Diamantino e 
Denise Aparecida Brito Barreto (2016, p. 332) sobre 
quais conhecimentos os docentes de línguas adicionais 
consideram necessários para o desenvolvimento de suas 
práticas de forma efetiva e como esses conhecimentos 
podem ser relacionados aos saberes docentes, elas che-
garam a algumas pistas, como a necessidade de conhe-
cer a realidade dos grupos, do público alvo, dos alunos, 
saber quais os objetivos os alunos desejam alcançar, 
entender as necessidades e os contextos das turmas, 
dentre outros fatores. E concluíram que ao se ensinar 
um idioma adicional é fundamental ter esse saber espe-
cífico relacionado aos alunos, à realidade em que vivem 
e às suas necessidades; além de ter o conhecimento da 
cultura da língua que se está ensinando, é preciso conhe-
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cer a multiplicidade de metodologias existentes e saber 
utilizar tecnologias e ferramentas variadas de ensino. 

O Centro de Línguas proporcionou e ainda proporcio-
na aos/às seus/suas estagiários/as uma formação que 
leva em conta todos esses aspectos apontados pela pes-
quisa acima mencionada e acredito na excelência do CL 
pela dedicação de todos/as os/as que estão envolvidos/
as com o projeto, e não são poucas pessoas. Superviso-
res, corpo administrativo, estagiários-bolsistas e contra-
tados desenvolvem um trabalho harmônico exatamente 
porque há um protocolo de ações e um cuidado com a 
comunicação, para que não haja um labor estático nem 
desvio de interpretações.  

Enfatizo a opção pelo termo LA, língua adicional, para 
o italiano por entender que este termo representa um 
conceito mais apropriado ao ensino de idiomas, cuja pro-
posta é a ampliação de horizontes culturais e não uma 
limitação e distanciamento implícitos no termo “estran-
geiro” (Fraga; Diamantino; Barreto, 2016, p. 315). Além 
do mais, as práticas didático-pedagógicas desenvolvidas 
pela área de italiano se pautaram sempre por uma inte-
gração apropriada mais ao conceito de língua adicional 
que a do “estrangeira”, embora tenha sido sempre, no 
contexto do projeto do CL, uma língua minoritária, com 
menor número de inscritos do que as demais oferecidas 
pelo projeto e, portanto, com menos recursos para a aqui-
sição de material. No entanto, as demandas feitas pela 
área sempre foram atendidas, tanto que, na biblioteca 
do CL, a área de italiano está repleta de material didáti-
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co, como manuais, dicionários, CDs e DVDs relativos aos 
lançamentos das editoras especializadas em subsídios 
didáticos para o ensino da língua e cultura italiana. 

Neste ano de 2020, em que o projeto Centro de Lín-
guas comemora 25 anos de funcionamento e que vive-
mos um momento histórico particular, vem-nos natural 
o questionamento sobre o futuro dos cursos de italiano 
em médio e longo prazo. É um exercício de futurologia 
que não desejo empreender. Há muitas variantes envol-
vidas nesse exercício: economia local e global, influên-
cias políticas locais e globais, novos modelos de difusão 
cultural e novas formas de fazer turismo, enfim, há mui-
tas perguntas e, enquanto durar a crise sanitária global, 
não há como responde-las sem correr o risco de resvalar 
para a mera opinião. 

A única certeza é de que, enquanto houver alguém 
na Faculdade de Letras, na cadeira de italiano, no De-
partamento de Línguas Estrangeiras, com disposição 
para desenvolver as atividades inerentes à formação de 
formadores que o Centro de Línguas proporciona, o ita-
liano existirá-resistirá. 
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L’IMPORTANCE DU STAGE AUPRES DU 
CL/UFG POUR MA FORMATION ET POUR 
LA CONSTRUCTION DE MON IDENTITE 
PROFESSIONNELLE

Rodrigo Edvard Araújo Silva

Introduction

Ce travail rend compte de mon expérience de stage 
auprès du Centro de Línguas de la Faculdade de Letras da 
Universidade Federal de Goiás (CL/UFG) en tant qu’en-
seignant en français langue étrangère (FLE), auprès d’un 
public varié – adolescents, jeunes et adultes –, du niveau 
grand débutant au niveau avancé, pendant la période de 
juillet 2016 à juillet 2018. 

Ce stage, non-obligatoire, allait à l’encontre du di-
plôme de Lettres Modernes : Français que je préparais à 
l’époque, d’autant que j’ai été amené à assumer l’ensem-
ble des tâches normalement assurées par un enseignant 
effectif, à savoir, concevoir des cours, les systématiser 
sous forme de fiches pédagogiques et les dispenser par 
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la suite; confectionner du matériel, notamment des jeux; 
élaborer des examens, y compris des tests de position-
nement, les faire passer aux apprenants, les corriger et 
y attribuer une note. 

Le CL/UFG est un établissement de formation de pro-
fesseurs de langues par la pratique et par la formation 
continue. Il s’agit dans le même temps d’une école de 
langues ouverte au grand public. De ce fait, par le biais 
d’un concours étalé en trois étapes, l’organisme recru-
te des étudiants de la Faculté de Lettres de l’UFG, qui 
se préparent à devenir enseignants en langues. Dans 
ce centre, il y est enseigné surtout des langues comme 
l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le français, l’italien et 
la langue des signes brésilienne (LIBRAS) – éventuelle-
ment vous pouvez également y trouver des langues te-
lles que le portugais, le chinois, l’arabe et le japonais.  

En tant qu’école de langues, le CL/UFG est équipé de 
presque tous les outils dont un enseignant en langue 
aurait besoin pour donner libre cours à son inventivité. 
En l’occurrence, les salles sont dans leur majorité bien 
spacieuses, dotées d’un vidéoprojecteur, d’un grand ta-
bleau blanc, d’enceintes et d’ordinateurs à disposition 
des enseignants et ceux-ci sont tous fournis de câbles in-
dividuels leur permettant de se servir de tous les outils 
à leur guise. Le seul bémol, c’est que, à l’époque de mon 
stage, les tableaux blancs interactifs, très en vogue de 
nos jours, faisaient encore défaut. En dernier lieu, et pas 
des moindres, concernant la structure du centre, il est 
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de bon ton de faire valoir l’attention toute entière que 
consacre le personnel du secrétariat à l’équipe d’enseig-
nants : non seulement il imprime – découpe, range, met 
en ordre alphabétique et/ou numérique, le cas échéant –  
toutes les copies demandées par chaque enseignant, 
comme il vient toujours en aide dès qu’il y a un problè-
me technique pendant les cours.   

Vu que le CL/UFG propose un stage à caractère forma-
teur, tout stagiaire bénéficie du suivi d’un conseiller péda-
gogique, expérimenté dans le domaine et le plus souvent 
professeur lui-même de la langue enseignée par le ou la 
stagiaire. Dans cette optique, j’ai été accompagné pendant 
toute cette période par une conseillère pédagogique de 
stage, professeur de langues, cultures et littératures fran-
çaises et francophones de l’Universidade Federal de Goiás 
(UFG). Celle-ci avait pour tâche de m’épauler de près dans 
ma pratique, en plus d’observer quelques-uns de mes cou-
rs. Car, comme Antônio Nóvoa (2009, s/p) le signale :

Un moment particulièrement sensible 
de la formation des enseignants est 
la phase d’intégration professionnel-
le, c’est-à-dire les premières années 
d’enseignement. Une grande partie de 
notre vie professionnelle est consacrée 
à ces premières années et à la manière 
dont nous nous intégrons à l’école et à 
l’enseignement. [...] Durant ces années 
où nous sommes passés d’étudiant à 
enseignant, il est essentiel de consolider 
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les bases de la formation qui ont pour ré-
férence la logique de suivi, de formation 
en situation, d’analyse de la pratique et 
d’intégration dans la culture profession-
nelle de l’enseignement. [Traduction]

Tout bien réfléchi, mon entrée dans la vie active s’est 
faite dans des conditions parfaites. Mon stage m’a incité 
à entreprendre une démarche réflexive combinant et 
confrontant pratique, théorie et réflexion.

L’entrée sur le marché du travail 

Avant d’entrer au CL/UFG chaque candidat à un poste 
d’enseignant-stagiaire est censé suivre une formation qui 
lui permettra d’acquérir des savoirs et savoir-faire plus 
concrets en enseignement-apprentissage de langues. 

Ce début de la formation continue proposée par 
l’organisme fait office d’introduction à l’enseignement 
de langues et s’agit donc d’un tronc commun à toutes 
les langues. Il en découle que les futurs enseignants en 
anglais, allemand, espagnol, français, italien et LIBRAS 
sont amenés à travailler et à réfléchir sur leur profes-
sion ensemble, même s’ils enseigneront des langues 
différentes. En ce faisant, le CL/UFG met son futur per-
sonnel dans un esprit de collaboration généralisée.

En sus de cette première formation, il s’en suivra une 
autre, pour les candidats ayant réussi le concours, por-
tant sur un sujet plus précis. Cette fois-ci les participants 
sont triés par langue. Dans mon cas, il a été question de 
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l’enseignement de la phonétique du français. Cela m’a 
permis d’une part d’accroître mes connaissances en la 
matière et par ricochet j’ai eu l’occasion de mieux con-
naître les enseignants en FLE du CL/UFG et d’avoir des 
interactions avec eux. 

Tout compte fait, avant même de commencer le sta-
ge en soi, j’avais eu plusieurs moments d’échange avec 
mes collègues de travail, ce qui a beaucoup contribué à 
évacuer la pression initiale que l’on ressent lorsque l’on 
arrive dans un nouvel environnement professionnel. 
Par ailleurs, grâce à ces deux formations qui sont ve-
nues complémenter mes acquis de la licence en Lettres 
et m’en apprendre d’autres, je ne me sentais pas perdu 
dans ma pratique. 

Ainsi le CL/UFG promeut et occasionne une entrée 
dans la vie active riche en échanges, en réflexions et 
nouveaux apprentissages, cherchant à bien préparer 
son personnel dans tous les sens. Par la même occasion, 
à titre personnel, ce départ m’a engendré une attitude 
positive puisque je me sentais plus à l’aise dans mes tâ-
ches et dans l’établissement en soi. 

L’importance de la formation continue

Au-delà des deux formations citées ci-dessus, cha-
que semestre le CL/UFG mettait au point des Semaines 
Pédagogiques. Elles consistaient à revisiter certains des 
thèmes des cours donnés lors de la formation initiale, et 
en élaborer en groupe les tests de positionnement.  
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Créer des examens, les corriger et y attribuer des no-
tes n’est pas chose facile. Pourtant il s’agit d’une partie 
essentielle du travail d’enseignant. Et le CL/UFG, grâce 
à ces semaines pédagogiques, prend chacun de ses sta-
giaires par la main et les amènent à s’y mettre de façon 
progressive. Cet apprentissage continu et ce développe-
ment professionnel progressif et bien encadré s’étend 
sur tout le parcours de chaque stagiaire de l’école. 

La force de l’accompagnement 

Hebdomadairement je me rencontrais avec ma con-
seillère pédagogique de stage. À cette occasion, primo, je 
la mettais au courant de la situation de mes groupes, au-
trement dit nous discutions de ce qui allait bien ou pas 
au sein de chaque groupe et de la façon dont nous pour-
rions remédier à des difficultés concernant un groupe 
ou un apprenant en particulier. Ce premier moment m’a 
été de toute importance puisqu’il m’entraînait à porter 
un regard critique vis-à-vis de mon public d’apprenants. 

Secundo, je présentais à ma conseillère pédagogi-
que mes fiches pédagogiques en justifiant le choix et la 
pertinence des activités. Nous en discutions ensemble 
et souvent elle me suggérait des réaménagements et/
ou des ajouts. En prime, en fonction des objectifs lan-
gagiers et des points grammaticaux des cours, elle me 
fournissait du matériel supplémentaire et souvent des 
activités toutes prêtes qu’elle même avait préparées. Ce-
lles-ci me servaient par ailleurs de source d’inspiration 
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pour imaginer d’autres exercices possibles. À la suite de 
ces échanges, je perfectionnais mes fiches pédagogiques 
et en élaborais de nouvelles. 

Tertio, ma conseillère pédagogique assistait men-
suellement à quelques-uns de mes cours. Tout de suite 
après, elle m’en faisait un premier retour à chaud, en 
faisant valoir les aspects positifs et ce qu’il y avait à re-
penser dans le cours en question et plus largement dans 
ma manière de faire cours. Par la suite, pendant nos réu-
nions hebdomadaires, nous rebondissions sur les cours 
observés pour en discuter davantage. Toujours dans une 
ambiance agréable, et dans une posture de réflexion cri-
tique et constructive.         

Il m’appartient de mentionner que les commentai-
res toujours bienveillants de la part de ma conseillère 
pédagogique de stage m’encourageaient à essayer des 
approches nouvelles. Effectivement, je savais que mes 
idées et mes initiatives ne seraient pas tournées en 
dérision. Et même si parfois elles ne convenaient pas à 
un cours de FLE, cela serait une conclusion issue d’un 
échange réflexif et critique entre nous deux. De surcroît, 
les observations de cours avaient souvent un caractère 
collaboratif : j’étais certes en train d’être observé mais 
dans le même temps sa présence me rassurait puisque 
je savais pouvoir compter sur elle au cas où j’en aurais 
besoin, et que cela ne serait pas mal vu. 

De tels facteurs ont été une source essentielle de mo-
tivation à prendre des risques et à aller toujours plus loin 
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dans mes ambitions et dans mes initiatives. Autrement je 
n’aurais jamais eu le courage de mettre sur pied le Grou-
pe d’étude et de partage d’activités à but pédagogique ou 
de proposer un Atelier sur les nouveaux réseaux comme 
outils d’apprentissage de FLE – j’y reviens plus loin.

In fine, ces entrevues et ces observations de cours, 
parsemées de confrontations constructives d’idées, 
m’ont fortement ouvert l’esprit à l’échange, sur ma pra-
tique, avec autrui. C’est d’ailleurs bien ce que soutient 
Pierre Vermersch (2015), d’après qui l’accompagne-
ment serait essentiel à la pratique réflexive, à plus forte 
raison que celle-ci ne s’apprendrait pas de soi-même ni 
en solitaire. 

Dans cette même veine, j’ai pu développer un regard 
très positif sur l’idée de se faire observer soit par un supé-
rieur soit par un collègue de travail. Cet aspect m’a énor-
mément servi dans mon expérience actuelle à l’étranger, 
car dans certains pays, une observation de cours par au-
trui est souvent appelée une « inspection ». Cette appella-
tion porte en soi la vision négative et fortement répandue 
dans le milieu de l’enseignement selon laquelle il s’agirait 
d’un moment d’épreuve, difficile et malaisé, pendant le-
quel quelqu’un viendrait scruter la pratique de quicon-
que afin de pointer du doigt ses défauts.  
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Mon entrée dans la vie active et l’orientation à la 
réflexion sur ma pratique

Le CL/UFG aiguillonne son personnel d’enseignants 
à adopter une posture réflexive vis-à-vis de sa pratique. 
À ce sujet, référons-nous notamment à Donald Schön 
(1994) qui définit la réflexivité comme étant une prise 
de conscience, autrement dit le fait de faire monter à la 
conscience ce qui est tacite et inconscient. 

À cet égard, dès son processus de sélection de stagiai-
res, le CL/UFG s’acharne à ouvrir l’esprit des candidats 
à la réflexivité. En effet, après un test de connaissances 
écrit et oral, ceux qui ont réussi passent un premier test 
didactique. Celui-ci repose sur l’élaboration d’une fiche 
pédagogique et sa mise à l’épreuve dans une simulation 
de cours. Il suit une formation qui s’étale sur environ 
quatre mois, et des observations de cours des enseig-
nants de l’école. 

Après cela, le candidat est amené à repenser son 
premier test didactique, réfléchir sur ses méandres et le 
remettre en question. Pour conclure, le candidat passe 
un dernier test didactique à l’instar du premier, à l’ex-
ception que cette fois-ci le niveau d’exigence est plus 
élevé compte tenu que depuis, le candidat s’est enrichi 
en savoirs et savoir-faire grâce à la formation, les obser-
vations de cours et la critique avec du recul par rapport 
à son premier test didactique. 

Toujours dans une optique d’amélioration par la ré-
flexion sur sa pratique, l’accompagnement par le (ou la) 
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conseiller pédagogique de stage – dans sa totalité mais 
surtout les observations de cours suivies de débriefing 
et d’échanges réflexifs –, contribuent indubitablement 
à la prise de conscience du stagiaire de maints aspects 
de ses cours, qui échappent involontairement à sa cons-
cience. Sur ce point, François Guillemette (2016, p. 3) 
relève que: 

Schön se réfère à Polanyi (1966) qui dit 
qu’il faut rendre explicite ce qui est im-
plicite (ou tacite). En d’autres mots, il y a 
toujours une dimension tacite à mon ac-
tion, mais il faut que je rende explicites 
ce que j’ai fait (extérieurement) et ce qui 
m’a amené à le faire (intériorité). 

À cet égard ma conseillère pédagogique de stage m’a 
beaucoup aidé – à coups de questions et de confronta-
tions d’idées –, à rendre explicite ce qui m’était incons-
cient dans ma manière de faire cours. L’exemple le plus 
marquant, c’est le constat que j’avais tendance à adop-
ter en boucle une même approche. Autrement dit je ne 
variais pas mes cours et ce alors même que de prime 
abord j’étais persuadé du contraire. 

Comme le fait valoir Guillemette (2016) s’appuyant 
sur Vermersch (2015):

[...] l’essentiel de l’action n’est pas spon-
tanément accessible à la connaissance 
de l’acteur. Cet essentiel, c’est tout le 
préréfléchi, les connaissances imbri-
quées dans l’action, le discours intérieur 
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plutôt non transparent à la conscience 
de celui qui le tient. L’entretien d’expli-
citation permet à l’acteur de se mettre à 
l’écoute de son discours intérieur dans 
une exploration du préréfléchi et des 
connaissances tacites qui président à 
l’action. Ainsi, la prise de conscience 
mène à un plus grand pouvoir sur l’ac-
tion, sur ce qui pousse à agir. 

Effectivement, avec du recul, force est d’admettre que 
mon modus operandi ne se diversifiait pas. En réalité ce 
qui me donnait une fausse idée de changement constant 
ne relevait que d’anodines variations de sujets abordés. 
C’est-à-dire que didactiquement j’avais tendance à en-
treprendre une même démarche, en revanche celle-ci 
tournait toujours autour d’une thématique nouvelle. 

Réflexion sur la littérature en classe de fle

Depuis le tout début de ma carrière, j’ai toujours tenu 
à exploiter des textes littéraires au profit de l’apprentis-
sage du français. D’autant que de plus en plus les centres 
de langues se montrent ouverts – et même demandeurs –  
à l’idée d’enseigner « en » français pour faire acquérir 
le français. En d’autres mots, proposer des cours de 
matières diverses comme le cinéma, l’histoire, l’art, etc., 
pour que les apprenants étudient le français d’une ma-
nière autre que par l’étude directe et dure de la langue.  

Dans cette optique, enseigner la langue française à tra-
vers la littérature d’expression française me semble une 
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démarche d’autant plus plausible qu’elle me permettrait 
aussi d’aborder des aspects comme la culture, l’art et le 
mode de vie des pays francophones. C’est précisément 
ce que met en lumière Ouhibi-Ghassoul (2003, p. 112)  
quand elle affirme que:

Dans le texte littéraire, la langue fonc-
tionne et est “travaillée” plus que dans 
tout autre texte. Sa facture lui assure 
une relative autonomie par rapport 
à ses conditions de production et de 
réception, parce qu’il est aussi l’un des 
lieux où s’élaborent et se transmettent 
les mythes et les rites dans lesquels une 
société se reconnaît et se distingue des 
autres, et ce fait, le texte littéraire paraît 
approprié au cours de FLE. 

Un autre défi pour tout enseignant de langue est celui 
de faire de façon à ce que les apprenants étudient la lan-
gue cible en dehors des heures de cours. C’est d’ailleurs 
ce qu’affirme Jean-Marc Defays (2019, p. 2) sur le rôle 
de médiateur de l’enseignant: 

L’enseignant est un médiateur entre 
plusieurs personnes et instances : […] 
entre les apprenants et les ressources 
extérieures (bibliothèques, médiathè-
ques, centres culturels, etc.) que les 
apprenants devraient exploiter de plus 
en plus spontanément ; entre les appre-
nants et le monde-cible sur le plan lin-
guistique, culturel ou pratique […].
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La littérature me semble ainsi une ressource autre 
que le manuel pour apprendre le français et elle peut 
être en plus une façon d’encourager les élèves à lire 
spontanément en langue cible. Certes pas forcément 
toujours de la littérature mais toute sorte de texte, com-
me les écrits de presse, par exemple. 

Toutes ces théories autour des avantages de l’exploi-
tation de la littérature en classe de FLE m’émerveillaient 
et me portaient à croire qu’à coup sûr insérer de la lit-
térature dans mes cours n’apporterait que des avantages. 

Prise de conscience des obstacles et étude 
et recherche systémiques de possibilités de 

remédiation 
Obnubilé par ces théories, j’ai décidé de lire Chan-

son douche (2016) de Leïla Slimani avec mon groupe 
d’apprenants de niveau 6, Persépolis (2000) de Marjane 
Satrapi avec le niveau 5, L’étranger (1942) d’Albert Ca-
mus avec le niveau 4, et Le Petit Nicolas (1959) de René 
Goscinny avec le niveau 3. 

Néanmoins, dans la pratique j’ai buté sur de nom-
breuses difficultés. Premièrement, j’ai pu constater 
un écart entre l’étude de la littérature et les intérêts 
personnels des apprenants. Deuxièmement, je me suis 
heurté à des limitations relatives à la longueur des œu-
vres par rapport à l’espace de temps que nous avions 
pour les étudier. Troisièmement, des difficultés liées à 
la compréhension globale des textes et à la progression 
linéaire dans sa lecture. 



189

Souvent les théories ne s’appliquent pas à la lettre à 
certains groupes. Parfois il faut les modifier et les adap-
ter en fonction certes des objectifs de cours mais a for-
tiori du public en question. Ainsi: 

Face à un contexte éducatif et social 
changeant et complexe, l’enseignant 
doit devenir un praticien réflexif, capa-
ble de s’adapter à toutes les situations 
d’enseignement par l’analyse de ses 
propres pratiques et de leurs résultats. 
(MAROY, p. 7-8, 2001)

De fait, cerner les incongruités et les couacs d’une 
démarche pédagogique, et chercher à recenser les inté-
rêts des élèves pour ensuite en proposer des prestations 
adaptées à leur personnalité est avant tout prendre le 
temps de porter un regard critique sur sa pratique d’en-
seignant, de s’intéresser en profondeur à son domaine et 
d’être à l’écoute des apprenants; sans oublier que ceux-ci 
servent souvent de baromètre de l’efficacité de nos cours. 

Face à ce constat, et considéré que je tenais à cœur 
de garder la littérature dans mes cours, j’ai fait appel 
à ce que ma formation continue au CL/UFG et à ce que 
m’avait appris plus concrètement ma conseillère péda-
gogique de stage, en vue de mener à bien la lecture de 
romans en classe de FLE. Je me suis alors penché sur 
un travail d’observation des réactions des apprenants 
à l’égard de mes procédés didactiques et à rechercher 
plus en profondeur la thématique afin de repérer les 
difficultés et réfléchir à des solutions. 
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Comme mentionné auparavant, parmi les obstacles 
susceptibles de surgir quand on prépare un cours à par-
tir d’un texte littéraire, il y a celui de son acceptation par 
le public. Malgré toute la richesse d’un tel support, tou-
jours est-il que s’il s’avère inintéressant pour une raison 
quelconque au public, son utilisation n’aboutira à rien 
de profitable. 

Dans la contemporanéité, la vision utilitariste et fonc-
tionnelle de l’apprentissage d’une langue peut se révéler 
un obstacle majeur auquel l’insertion de la littérature 
dans un cours de FLE doit faire face. Dans un groupe 
de langue, il n’est pas rare d’avoir nombre d’étudiants 
qui s’y retrouvent pour des objectifs d’ordre tout à fait 
utilitaire : certains étudient la langue juste pour être en 
mesure de se débrouiller pendant un voyage touristique 
dans le pays ; d’autres parce qu’ils ont un examen à pas-
ser. Dans ce contexte probablement un texte littéraire 
aurait du mal à y faire valoir sa place dans l’enseigne-
ment/apprentissage du FLE. 

Ce problème de réception n’est pas nouveau et pour 
remédier à une telle problématique, la solution apportée 
par Defays, J.-M. ; Delbart, A.-R. ; Hammami, S. et Saenen, 
F. (2014, p. 52) m’a paru de toute pertinence:

Il est important de sensibiliser les 
apprenants [...], comme on le ferait pour 
n’importe quelle leçon de grammaire au 
fond, ce qu’ils pourront retirer de l’ex-
ploitation d’un texte littéraire au terme 
d’une ou deux heures de travail. Justifier, 
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au préalable, le pourquoi d’une sélection 
de texte ou d’auteur, ce n’est pas tenter 
de convaincre de la pertinence de la mé-
thode mais plutôt installer l’apprenant, 
qui se sent moins dirigé que guidé, dans 
un climat favorable de réception. 

Ainsi, j’ai pu comprendre que même dans les con-
textes les plus étrangers, de prime abord, à la littéra-
ture, pour peu que l’enseignant cible bien ses objectifs, 
choisisse opportunément son texte, et sache mener les 
étudiants à établir des rapports entre leur réalité la plus 
immédiate ou celle qui les pousse à étudier la langue, la 
littérature aura sa place dans ce cours. Une telle affir-
mation est très bien illustrée par Defays, J.-M. ; Delbart, 
A.-R. ; Hammami, S. et Saenen, F. (2014, p. 53) dans la 
situation suivante: 

Voir, avec des étudiants vétérinaires, 
quelques proses évoquant le rapport 
entre l’homme et l’animal ne leur 
apprendra sans doute rien s’il s’agit de 
pratiquer une opération sur un bovidé 
au sein d’une équipe de francophones, 
mais les ouvrira sans nul doute à la réfle-
xion intellectuelle, affinera leur regard 
et leur sensibilité en mettant des mots 
sur les émotions, amènera indéniable-
ment à l’ouverture culturelle.  

Assez souvent indépendamment de l’activité, le su-
pport littéraire exige d’être compris ne serait-ce que de 
façon très superficielle. Il en découle que sa non-com-
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préhension par les étudiants peut engendrer un effet 
de frustration sur le groupe. Dans cet état de cause, si 
l’enseignant a prévu une séance dont l’extrait de texte 
littéraire est le socle, il verra d’une part ses prochaines 
activités échouer les unes après les autres ; d’autre part 
la motivation des apprenants qui chutera au fur et à 
mesure qu’ils se rendront compte que le cours entier 
portera sur quelque chose qui les a irrémédiablement 
lassés et perdus depuis le début du cours. 

Au sujet des difficultés linguistiques, la longueur du 
texte choisi s’avère un défi pour l’enseignant. D’un côté, 
la lecture complète d’un roman par exemple peut poser 
des problèmes et même s’avérer inadaptée à un cours 
de FLE dû à la brièveté des cours et à la longueur du 
genre ; de l’autre, l’enseignant, en choisissant de n’en 
faire lire au groupe que certains extraits du roman, peut 
buter sur l’obstacle du refus de certains apprenants qui 
ne voient pas l’intérêt de faire les choses à moitié. Com-
me le suggèrent Defays, M. ; Delbart, A.-R. ; Hammami, S. 
et Saenen, F. (2014, p. 53):

[...] les lecteurs n’ont pas du tout, dans 
une langue étrangère, la même flexibilité 
linguistique, la même faculté de raccord 
au sens et aux mots. Un passage com-
pliqué, incompréhensible dans un cha-
pitre, et qui serait de surcroît le nœud 
de l’intrigue, représente un obstacle 
rédhibitoire dans la poursuite de l’effort 
et un éventuel facteur de démotivation. 
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Il en ressort que certains apprenants peuvent se sen-
tir frustrés ou du moins ne pas s’intéresser à l’extrait 
sous prétexte que lire un seul paragraphe, ou même une 
page, de l’histoire ne leur apportera rien. Dans cette si-
tuation, il appartiendrait au professeur de sélectionner 
une partie du texte sinon indépendante vis-à-vis de la 
globalité du récit, du moins pourvue de sens et d’ache-
minement logique en soi. 

En ce qui concerne le vocabulaire, Defays, M. ; Delbart, 
A.-R. ; Hammami, S. et Saenen, F. (2014, p. 54) notent 
que « pour un apprenant de FLE, de quelque niveau qu’il 
soit, le degré de difficulté d’un texte se mesure avant 
tout à la complexité du vocabulaire et de la syntaxe ». 
Et à mon avis, tout le reste, c’est-à-dire toutes les autres 
activités seront plus ou moins réussies selon le degré de 
compréhension du vocabulaire par les apprenants. 

Une possible solution que j’ai pu tester a été d’ajouter 
à l’extrait littéraire son propre glossaire. Cela exige, cer-
tes, un travail supplémentaire de l’enseignant qui devra 
se mettre dans la peau de ses étudiants pour relever les 
mots qui pourraient leur poser problème. 

Il s’agirait aussi d’un travail en plus pour l’apprenant. 
En effet il serait amené à arrêter sa lecture à plusieurs re-
prises pour aller se pencher sur la définition d’un lexique 
qui entrave la compréhension du texte. À cela s’ajoute 
la difficulté des définitions écrites. Souvent en fonction 
du niveau du groupe, ce genre d’éclaircissement porte 
à confusion du moment où il fait naître d’autres doutes 
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lexicaux. C’est-à-dire, en lisant l’explication écrite d’un 
mot l’apprenant bute parfois sur d’autres mots qu’il ne 
comprend pas, et cela crée un effet boule de neige qui ne 
peut qu’être frustrant pour celui qui le subit.  

Une autre possibilité, mais qui prend beaucoup plus 
de temps et qui personnellement m’a toujours semblé 
très austère, c’est de convier les apprenants à aller cher-
cher le lexique dans un dictionnaire. Mais là encore, 
aussi bien l’apprenant que l’enseignant plongent direc-
tement dans d’autres problèmes. Du côté de l’enseig-
nant, il faudra en amont s’assurer que le lexique figure 
dans le dictionnaire, car il n’est pas rare en littérature de 
trouver des mots qui sont sortis de l’usage et par con-
séquent enlevés du dictionnaire. En ce qui concerne les 
apprenants, le dictionnaire peut représenter plusieurs 
problèmes. Certains d’entre eux, nous avons déjà eu 
l’occasion de les mentionner dans les paragraphes pré-
cédents, à savoir : les difficultés liées au lexique employé 
pour définir un terme et le fait que ce genre de « glossai-
re » coupe l’élève dans son élan, le fait sortir du texte, ce 
qui rend la tâche assez lassante. 

Encore une autre complication concernant le diction-
naire est que normalement il donne maintes définitions 
pour un même mot, surtout quand il est question d’un 
verbe. Or, pour un apprenant de langue cela peut s’avé-
rer un véritable ennui. D’autant que, n’étant pas à l’aise 
dans la langue cible, cette multitude de significations 
bifurque sur deux autres couacs : celui de trouver le bon 
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sens en fonction du contexte et celui de s’y tenir sans 
vouloir réfléchir et/ou insérer les autres acceptations 
du verbe dans ce même contexte.  

Une dernière façon de remédier aux difficultés lexica-
les lors d’une lecture littéraire serait de, avant la lecture 
du texte, en travailler le vocabulaire avec les apprenan-
ts. Cela pourrait se faire à l’aide d’images pour illustrer 
le(s) sens des mots, par exemple. D’ailleurs, les images 
seraient aussi une façon d’éviter les définitions – sour-
ce d’incidents comme nous l’avons dit – et en plus elles 
sont une manière souvent efficace d’aider les apprenan-
ts à retenir le sens d’un mot. Outre cela, les images peu-
vent être aussi une occasion de greffer du comique au 
cours et par la même occasion faire rebondir l’attention 
du groupe. Dans cette optique, une telle démarche me 
semble tout à fait plausible et efficace pour trancher sur 
l’affaire épineuse qu’est le vocabulaire. 

Une autre option serait de faire des exercices d’as-
sociation entre un lexique et sa définition dans le but 
de préparer les apprenants à la lecture qui s’en suivrait. 
Pour y parvenir le professeur devrait d’abord faire 
une liste de mots – le même principe du glossaire –, et 
n’avancer aux étudiants que leur sens dans le texte. Au-
trement que le glossaire, ce procédé éviterait d’amener 
l’apprenant à quitter des yeux le texte puisque les possi-
bles difficultés de compréhension auraient été éclairées 
avant la lecture. Ainsi, l’appel à des images ou à des 
exercices d’association me paraissent pour l’instant les 
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deux meilleures idées pour pallier les hics lexicaux des 
supports littéraires. 

Le travail de pratique, d’observation et de recherche 
sur l’exploitation de la littérature en classe de FLE m’a 
donné l’occasion de mieux saisir ce que l’exploration 
d’un tel support pourrait engendrer, quels en seraient 
les avantages et les inconvénients, et les différentes fa-
çons dont la littérature se prête à l’enseignement. 

En lisant sur le sujet, j’ai eu également l’occasion de 
mettre des mots sur les choses. Avant je n’avais que des 
idées assez superficielles sur la thématique, et je n’ar-
rivais à concevoir que des activités liées à la structure 
de la langue. Autrement dit, la littérature en classe de 
français pour moi n’était qu’une façon d’apprendre à 
conjuguer des verbes et d’enrichir le vocabulaire. Or, en 
me plongeant sur cet univers, j’ai pu constater qu’au-
-delà des activités structuralistes, la littérature peut 
aussi servir à d’autres instances, comme pour aborder 
l’interculturalité, la diversité, les préjugés et à affronter 
les conceptions des apprenants.

En plus, avant ce travail j’avais une vision plutôt prag-
matique et trop fonctionnelle de ce genre de texte dans 
un cours de langue. Je ne pensais pas aux compétences 
transversales que la littérature peut déclencher chez les 
apprenants, telles que la lecture spontanée et fortuite et 
les capacités intellectuelles d’interpréter et d’apporter 
des significations nouvelles au texte. 
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En bref, lire sur une thématique qui me tient à 
cœur, la mettre en pratique et en tirer mes conclusions 
m’ont donné à voir les conceptions que j’en avais et les 
confronter à ce qu’en disent les chercheurs du domaine, 
ce qui m’a permis par la suite de mieux reformuler mes 
opinions. De ce fait, ce premier essai a marqué un pas en 
avant puisque j’ai été amené à faire des recherches, et 
en prime j’ai appris plusieurs possibilités d’exploration 
d’un texte littéraire en salle de FLE.

Groupe d’étude et de partage d’activités à but 
pédagogique

À la suite du bain motivationnel, – et de la mise en 
évidence constante et par les formations du CL/UFG et 
par ma conseillère pédagogique de stage –, vis-à-vis de 
l’importance de l’échange avec l’autre pour améliorer sa 
pratique, j’ai pris l’initiative de créer un Groupe d´étude 
et de partage d’activités à but pédagogique adressé aux 
enseignants en français du CL/UFG.

De façon résumée, structurellement le travail de ce 
groupe résidait dans une rencontre d’une heure et de-
mie et en ce que chaque participant soit le responsable 
d’animer la séance de formation de la semaine. La tâche 
du responsable de la séance était de donner un cours 
riche en activités de toute sorte. L’objectif étant ainsi de 
partager des exercices bien rôdés et surtout bien réussis 
avec le reste du groupe. À la fin de chaque séance, l’en-
seignant en charge était censé nous munir de copies des 
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activités présentées, pour que tout le monde les ait à sa 
disposition et puisse les réutiliser à sa guise. Bien enten-
du, il y avait également un débat critique sur le cours et 
les activités déployées afin de mieux les comprendre et 
de réfléchir ensemble à leur pertinence, aux possibilités 
d’y apporter d’éventuelles modifications et à la création 
de nouvelles prestations inspirées du cours. 

Cette initiative a été dès le début bien accueillie par le 
CL/UFG. En effet l’établissement n’a pas hésité à accep-
ter le projet et à nous fournir une salle et tout le matériel 
nécessaire pour le bon déroulement de nos séances.  

Par ailleurs, mes collègues de travail de l’époque se 
sont tous montrés très enthousiastes et ont tous partici-
pé activement à toutes les séances. Grâce à eux, le grou-
pe a été mis en place rapidement et les séances se sont 
avérées riches en contenu et, à la fois, très conviviales, 
dans une ambiance amicale et professionnelle de parta-
ge et d’échanges. 

Considérations Finales

Par le biais de ce compte rendu réflexif de mon ex-
périence, j’ai cherché à faire valoir, les conséquences 
que peuvent avoir les premières expériences profes-
sionnelles dans la carrière d’un enseignant. Avec une 
attention toute particulière de la portée et de l’influence 
de l’accompagnement réflexif, et par la même occasion 
formateur.
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La formation en amont ; la façon critique et indulgen-
te dont j’ai été épaulé depuis le tout début de ma carrière 
par une conseillère pédagogique de stage expérimentée 
et férue de son domaine ; la formation continue ; les 
bonnes conditions de travail ; le respect, la reconnais-
sance et l’encouragement sans cesse de mon entourage 
professionnel ont joué un rôle incommensurable dans la 
personne et le professionnel que je suis devenu et que je 
suis en voie de devenir.  

J’ai eu mon goût de l’apprentissage éveillé et dévelop-
pé à un tel point que je ne cesse de vouloir m’approfondir 
davantage dans mon domaine. Confronter mes acquis, 
les perfectionner, en découvrir et en créer d’autres sont 
devenus des habitudes apprises dans le CL/UFG, grâce 
surtout à l’accompagnement de ma conseillère pédago-
gique de stage, et que j’emporte avec moi pour la vie.

De fait, lire, mener des recherches, expérimenter des 
approches, me tenir au courant de l’actualité en enseigne-
ment-apprentissage des langues, étudier des langues, ob-
server, m’auto-observer, être à l’écoute de mes apprenan-
ts; autant d’habitudes qui façonnent ma pratique et qui 
œuvrent ensemble pour que je m’améliore au quotidien.  

Non seulement je compte continuer de travailler en 
tant qu’enseignant en langue, comme j’espère en deve-
nir un chercheur et un formateur de formateurs. Le but 
étant de répandre la même passion et le même dévoue-
ment à ce domaine dont a su faire preuve, avec brio, ma 
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conseillère pédagogique de stage et qui a autant influen-
cé ma carrière.  
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FORMAÇÃO E ENSINO EM LÍNGUA 
ITALIANA NO CENTRO DE LÍNGUAS  
DA UFG

Marta Pereira dos Santos Zanini

A minha formação no ensino superior foi Bachare-
lado e Licenciatura em Língua Portuguesa, mas ainda 
antes de ingressar na Faculdade já estudava a língua 
italiana. Durante a graduação fiz um curso de italiano, 
que era um projeto de extensão no, à época, Campus 
Avançado da UFG, em Catalão (GO). Já no Programa de 
Pós-Graduação stricto sensu, Mestrado (UFG – Goiânia), 
segui a linha da Teoria da Literatura, mas o gosto pela 
língua italiana sobressaiu e escolhi, como objeto da mi-
nha pesquisa, um autor italiano. Nesse período, conheci 
o Projeto de Extensão do Centro de Línguas da Faculdade 
de Letras da UFG e participei do 1º Curso de Treinamento 
de Professores de Línguas Estrangeiras, que seria o início 
da minha formação como professora de língua italiana.
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Figura 1 – fac simile do certificado de participação

Falar sobre a formação como professora de língua 
estrangeira demanda uma ampla situação das âncoras, 
relacionadas ao conhecimento, que nos sustentam, e co-
meçar sobre como vemos a cultura parece ser um passo 
importante. Para Geertz1

o conceito de cultura […] é essencialmen-
te semiótico. Acreditando, como Max We-
ber, que o homem é um animal amarrado 
a teias de significados que ele mesmo te-
ceu, assumo a cultura como sendo essas 
teias e a sua análise; portanto, não como 
uma ciência experimental em busca de 
leis, mas como uma ciência interpretati-
va, à procura do significado. (p. 4).

1 GEERTZ, Clifford. A interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 
2008.
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Tomar esse conceito é, pois, considerar uma língua 
estrangeira como parte dessa teia de significados que 
a humanidade desenvolve para a sua comunicação. Em 
outras palavras, cada língua se torna o resultado das ex-
periências que foram tecidas ao longo de sua existência. 
Então, tornar-se professor de língua estrangeira é imer-
gir no universo cultural da língua ensinada e do aluno 
aprendiz, buscando disponibilizar os meios para que 
estes estabeleçam os vários sentidos daquela.

Aprender uma língua estrangeira é construir os meios 
de leitura e análise da cultura na qual a língua estudada 
faz parte. A partir desse ponto de vista, esta é a força 
propulsora das diretrizes que norteiam a formação de 
professores do CL. Desde o início, buscou-se construir 
um perfil de professor que trabalhe com a língua estran-
geira como um elemento de cultura e forme cidadãos co-
nhecedores de outra cultura e não só um decodificador 
de outra língua, até porque a dinamicidade da língua é 
um impedimento para uma aprendizagem unívoca. Esse 
situar a língua como um elemento da cultura vai ao en-
contro do que nos fala o historiador Peter Burke2 sobre 
a função social da língua:

Esse termo tem a vantagem de destacar 
as funções sociais da língua, levando 
a uma discussão da função da língua 
na expressão ou construção de uma 

2 BURKE, P. Linguagens e comunidades nos primórdios da Europa mo-
derna. Trad. Cristina Yamagami. São Paulo: Editora UNESP, 2010.
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variedade de relacionamentos sociais, 
incluindo dominância e subordinação, 
amizade e fraternidade, tolerância e 
preconceito, a manutenção e a subver-
são de uma ordem social, e assim por 
diante. (p. 19).

Assim, temos orientado o objetivo de se aprender/en-
sinar uma língua estrangeira e definido o princípio que 
iria nos reger: oferecer, receber, discutir e buscar, junta-
mente com os nossos alunos, meios de dar um significa-
do e, portanto, conhecer uma nova cultura. Acreditando 
sempre que é um caminho válido para a transformação e 
formação de cidadãos do mundo que, ao conhecer a cul-
tura uns dos outros, vivenciem o respeito, a tolerância, a 
partilha e a consciência de um mundo justo para todos.

O Primeiro Curso de Treinamento de Professores do 
CL foi marcado pelas reflexões necessárias ao tema, mas 
também pelas oficinas ministradas, nas quais tivemos a 
oportunidade de experimentar diferentes metodologias, 
estratégias e técnicas do ensino de língua. Trabalhamos 
conjuntamente, todas as línguas, na maior parte do cur-
so. Esse formato foi bem produtivo pois, ao sermos co-
locados em situação de estudantes-aprendizes de outra 
língua, nos colocávamos no lugar de nossos futuros alu-
nos e isso, por si só, foi um grande aprendizado, já que se 
estabelecia a díade aprender/ensinar como norteadora 
da nossa prática como professores.

Essa concepção de língua tornou-se o guia para me-
lhor entendermos e trabalharmos um aspecto do ensino 
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de língua estrangeira, e sobre o qual falaremos poste-
riormente de uma maneira mais empírica, que é a mul-
tiplicidade dos nossos alunos e a nossa própria.

O CL, como todo projeto de extensão, é voltado seja 
para o atendimento à comunidade universitária, seja 
para a comunidade em geral. Logo, o seu público é o 
mais variado possível, quanto ao nível de formação, eco-
nômico, faixa etária, religião, alinhamento político e tan-
tas outras categorias que definam os seus alunos. Então, 
ao professor de língua estrangeira do CL, cabe ter essa 
informação como fundamental para a preparação do 
curso que irá ofertar: um curso que promova a interação 
da comunidade de estudantes, com a sua subjetividade 
e o repertório cultural da língua que irá aprender.

Tudo parece difícil e confuso, mas uma figura media-
dora estará presente para a exequibilidade do projeto: 
trata-se do supervisor. Os professores do CL são alunos 
da Universidade Federal de Goiás, no meu caso, como 
disse, era aluna da pós-graduação, e são acompanhados 
por um professor supervisor. Significa que o trabalho 
como professor é um trabalho de aprendizagem cons-
tante, já que a supervisão prevê o estudo, a preparação e 
a revisão da prática em sala de aula, bem como a for-
mação teórico-reflexiva através das leituras e suas res-
pectivas interações. Ou seja, toda a atuação do professor 
do CL está submetida a uma situação de aprendizagem, 
na qual o professor terá indicação de bibliografia, orien-
tação de leitura, análise, produção e aplicabilidade de 
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material didático e situações de interação sobre os mais 
diversos assuntos da cultura com que está trabalhando.

A experiência de trabalho no CL sob a supervisão da 
Prof.ª Dr.ª Margareth de Lourdes Oliveira Nunes signi-
ficou/significa um guia para a minha formação como 
professora, no sentido que, a partir do conhecimento 
prévio da língua e suas estruturas, assim como a vivên-
cia com os outros elementos da cultura não eram/são 
suficientes para me definir como professora, nem me 
capacitavam para estar em sala de aula. Ademais, pela 
sua dinamicidade, a língua, os métodos, os materiais e, 
sobretudo, as tecnologias do momento em que era estu-
dante, são completamente diferentes do novo momento 
como aspirante ao ensino.

Assim, a formação aconteceu/acontece com a práti-
ca em classe, mas a supervisão significa que o trabalho 
é feito de maneira dialógica em que todas as decisões, 
aplicações ou não de instrumentos e estratégias para 
as aulas são feitas concomitantemente com a reflexão 
sobre as opções seguidas. O quê (conceito de língua, 
abordagem de ensino, materiais) caminha pari passu 
com o como (o conhecimento do público, a estrutura 
disponível etc.).

A primeira turma com que trabalhei no CL foi no pri-
meiro semestre de 1996 e tinha 26 alunos. Juntamente 
com a supervisora, tinha sido preparado o plano de cur-
so, que constava no Projeto e discutido as características 
do plano de aula. Então, vale dizer que o planejamento, 
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depois do objetivo, é o que definiria a atitude como pro-
fessora. Planejar quer dizer ter um plano, um caminho 
e, por que não, uma carta na manga para aqueles mo-
mentos nos quais o caminho leva a algo diferente do que 
tinha sido planejado.

O nosso objetivo era formar pessoas que fossem ca-
pazes de se comunicar em língua italiana nas habilida-
des de expressão e compreensão escrita e oral; que se 
sentissem tranquilas e estimuladas para exercitar seus 
conhecimentos, e estimuladas a buscarem sempre mais, 
no universo da língua italiana como descrita na doce voz 
de Riccardo Cocciante3:

(...)
Lingua di lavoro e lingua per onore 
Nei mercati stoffe, gioielli e ori Lingua 
di barche e serenate a mare Lingua di 
sguardi e sorrisi da lontano Lingua ordi-
nata da un uomo di Firenze Che parla del 
cielo agli architetti Lingua nuova, divina, 
universale
La nostra lingua italiana (...)

A comunicação em língua italiana seria, então, uma 
forma de esses estudantes abraçarem em primeira pes-
soa todas as nuances de uma cultura rica de história, de 
arte, cujas características transcendem o gozo estético 
e se espraiam por várias áreas do conhecimento, mas 
sempre marcadas pelos estímulos às sensibilidades.

3 Disponível em: <https://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2002/
allegati/cocciante.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2020.
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A empatia pelo nosso objeto de estudo e trabalho 
é condição sine qua non para avançar de maneira de-
dicada e deve ser colocada no centro do processo da 
nossa aprendizagem como professores, de maneira que 
as sensibilidades despertadas pela língua se tornem 
construtoras do patrimônio linguístico a ser adquirido 
ou reiterado. Dito isso, o curso pensado previa várias 
áreas da cultura italiana que estariam em sala de aula: 
a história, a música, as artes plásticas, o cinema, a foto-
grafia, a literatura, o teatro, a publicidade e outras áreas 
do conhecimento de um universo cujo único problema 
imediato é a amplidão.

Mais uma vez, há de se ressaltar as permanências do 
CL na formação dos seus professores, vez que, ao longo 
dos anos, sempre se trabalhou com essa multiplicida-
de de elementos da cultura e cada evento de formação 
contemplava a todos. Enfatizamos, pois, que a formação 
docente se estende ao conhecimento e compreensão da 
cultura e vai muito além do mero “domínio” do código, 
em particular do registro standard que é aquele ensina-
do nas aulas.

O próximo passo, a partir desses pressupostos, foi 
a escolha do manual de língua a ser trabalhado – uma 
tarefa que não é simples, nem fácil. Há quase 25 anos, 
ainda sem os níveis de acesso digital de que dispomos 
hoje, a aquisição de material autêntico era bastante 
limitada, seja pelos valores altos, seja pela dificuldade 
de distribuição. Questões que, ainda que não devessem 
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ser um critério determinante, eram uma realidade que 
não podia ser ignorada. Mesmo assim, partimos para a 
avaliação do que era possível e a escolha feita foi pelo 
material do Gruppo Meta, Uno – Corso Comunicativo de 
Italiano per Stranieri, da Bonacci Editore:

Figura 2 – capa do primeiro manual de língua italiana usado no CL

Como referido na capa, trata-se de uma proposta de 
abordagem comunicativa da língua, proposta esta que, 
diferentemente da abordagem tradicional gramatical, 
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prima pela interação com o estudante e visa à comu-
nicação efetiva (expressão e compreensão) da língua 
estudada. É um manual bastante dinâmico, com textos 
e diálogo curtos, que reproduzem o mais aproximado 
possível as situações reais. Aliás, o material de áudio 
que compõe esse manual é bastante verossimilhante na 
apresentação das situações que reproduz.

Cada unidade apresenta uma situação de uso da lín-
gua, apresentando, progressivamente, a estrutura de 
uso mais eficaz para cada situação, com pequenas ex-
plicações estruturais. Uma explicação mais detalhada 
aparece no apêndice gramatical que compõe o livro de 
exercícios. Desse modo, é possível que o aluno organize 
os seus estudos e aprofunde os conteúdos que lhe inte-
ressam ou dos quais tenha necessidade para se comuni-
car melhor, sem impor ao grupo, como se este fosse um 
único bloco com as mesmas características.

A forma como é apresentada a primeira unidade con-
duz-nos a uma reflexão sobre o elemento principal na 
aula de língua estrangeira: o aluno.
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Figura 3 – Fac-símile da primeira atividade do manual de língua italiana usado no CL

Aqui nos deparamos, conforme dito, com a perspec-
tiva da multiplicidade das identidades que encontramos 
em nossas salas de aula. No meu caso, o grupo de 26 
alunos era composto por alunos da Universidade Fede-
ral de Goiás e membros da comunidade goianiense. A 
idade variava entre 18 e 59 anos; a formação ia de es-
tudantes universitários, graduados e donas de casa sem 
curso superior; as áreas de interesse iam das ciências 
exatas e biológicas à grande área de linguagens (letras 
e artes). Havia, ainda, diferenças econômicas. Portanto, 
um grupo bastante heterogêneo, que foi construindo o 
aprendizado, cada um a seu modo.

O que essas diferenças implicam no aprendizado é 
visível já na primeira atividade, ainda pré-comunicativa. 
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À solicitação de identificar as imagens mostradas, cada 
um identificou de acordo com o seu repertório cultural, 
vez que além das figuras do imaginário comum sobre a 
Itália, como a pizza, há aquelas que demandam algum 
conhecimento, como o livro Un amore, de Dino Buzzati, 
ou o filme clássico La Dolce Vita, de Federico Fellini.

Temos, pois, já na primeira página, na primeira ati-
vidade, um indício do que seria a nossa croce e delizia 
neste trabalho: a multiplicidade dos nossos alunos. Se 
por um lado significava dinamismo, vivacidade, risos e 
alegria, por outro lado significava trabalhar a paciência 
de explicar a um o que o outro já conhecia. Dependendo 
da situação, isso pode ser um problema. No meu caso 
havia quem tinha bloqueio para falar, o que despertava 
o desconforto de quem já falava alguma coisa, ou já esti-
vera várias vezes na Itália.

Aqui somos levados à pergunta: “Perché studi l’italia-
no?”. As respostas dadas também indicavam o percurso 
a seguir. Há sempre quem estude por motivos familiares, 
lembrando o histórico da imigração italiana no país, cuja 
comunidade é uma das maiores. Entre esses há aqueles, 
inclusive, que tiveram contato com alguma comunicação 
com as línguas faladas na Itália, sobretudo nos dialetos 
trazidos por seus antepassados. Então, agora devem 
dizer ‘vecchio’ e não ‘vecio’ como aprenderam com os 
avós. A motivação familiar, que se alia a necessidades 
burocráticas relacionadas à busca por reconhecimento 
da cidadania por parte do governo italiano é, talvez, o 
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maior fator de interesse pela busca do italiano como lín-
gua estrangeira a ser estudada.

Outro grande grupo de estudantes de língua italiana 
está entre aqueles que se preparam para programas de 
pós-graduação que requerem o conhecimento de uma 
segunda e/ou terceira língua. Esse grupo tem um maior 
interesse pela compreensão escrita e produção de tex-
tos, pedem material relativo à própria área de estudo e, 
em alguns casos, não se ligam muito aos outros aspec-
tos da língua, possivelmente porque colocam o foco nas 
suas necessidades imediatas.

Por último, há o grupo de estudantes com motiva-
ções recreativas e que estudam para ocupar o tempo 
livre, ou ainda por motivação que consideram estética: 
“è la lingua più bella del mondo”, dizem eles. O desafio 
era, então, localizar todas essas diferentes demandas e 
trabalhar de maneira que elas se tornassem o elemento 
da motivação pessoal e, ao mesmo tempo, conciliar os 
interesses de forma que o aluno a ou b não se sentis-
se desmotivado ou entediado. Os diferentes interesses 
dos alunos podem se tornar um aliado potente, quando 
trabalhados de maneira integrativa, tornando a aula um 
momento prazeroso para todos e criando, assim, um 
ambiente favorável ao aprendizado. Nesse caso, o ganho 
empático fortalece a confiança em se expor, falando ou 
escrevendo, em uma língua que ainda não conhece. É um 
trabalho árduo e o professor necessita, aqui, de intensa 
orientação por parte do supervisor, até mesmo para não 
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se “aliar” ao grupo cujos interesses são semelhantes aos 
seus e relegar os outros a uma aula mecânica.

No meu caso, precisei de ajuda para “dosar” o meu 
amor pela literatura e aprender a trabalhar outros tipos 
de texto, bem como participar com os alunos de novas 
realidades musicais que eram do gosto deles. São proce-
dimentos aparentemente banais, mas que podem se tor-
nar um entrave, ou motivo de desagregação do grupo, di-
ficultando o trabalho. Nesse quesito, o manual escolhido 
não é muito completo, ou seja, é focado exaustivamente 
nas situações quotidianas, sem deixar muito espaço para 
reflexões adicionais.

No início desta reflexão falamos da formação como 
professora de língua estrangeira como algo continuado. 
Ou seja, essa formação não termina com a obtenção de 
um grau acadêmico ou a contagem de tantas horas em 
sala de aula. A formação acompanha a experiência em 
sala, a experiência acadêmica e, sobretudo, a experiência 
do mundo relativa à cultura da língua estudada. Dessas 
experiências, nasce a necessidade de avaliar, rever e res-
significar suas práticas, atualizando-as e trabalhando-as 
de maneira que sejam sempre eficazes para alcançar os 
objetivos propostos.

Nesse contexto se deu a avaliação do primeiro manual 
de língua italiana que usamos no CL. A conclusão foi que 
todas as suas qualidades permaneciam e os resultados 
obtidos com a sua utilização foram bons. Contudo, o tem-
po já era outro, os alunos eram outros, os professores já 
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eram outros. Sinal que era hora de mudar. De concreto, 
avaliamos que a quantidade de conteúdo oferecida pelo 
manual extrapolava a proposta do curso, no que tange 
ao número de horas semanais, o que gerava um impas-
se: ou se trabalhava “presos” ao manual, deixando de 
fora algumas demandas dos alunos e que não estavam 
ali contempladas; ou se “saltavam” algumas partes. As 
duas pareciam ser inadequadas.

Partimos então para a escolha do novo manual, em-
bora o objetivo deste artigo não seja a avaliação de ma-
nuais, e optmos pelo Progetto Italiano – Corso multime-
diale di lingua e civiltà italiana, de T. Marin e S. Magnelli, 
editado pela Edilingua, e suas edições renovadas. Aqui 
já se devia trabalhar com a nova configuração linguís-
tica definida pela Comunidade Europeia, que estabele-
ceu um quadro de referências comum a todos os países 
participantes, definindo a competência comunicativa 
mínima que devia ser alcançada a cada nível estudado.

O manual é bem organizado, dentro do Quadro Euro-
peu Comum de Referências para as línguas, e a divisão 
oferece maior flexibilidade quanto às sequências utili-
zadas. Na prática, significa maiores possibilidades de 
organizar o programa do curso e os planos de aula, de 
maneira mais adequada à realidade dos alunos. Outro 
ponto positivo é que esse manual oferece maior intera-
ção com o aluno, agregando todas as opções de trabalho 
multimídia e, ainda, há espaço para outras manifes-
tações da cultura, que aqui podem ser trabalhadas de 
maneira mais efetiva.
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Um manual dinâmico dá ao professor mais autono-
mia e também mais meios para vivenciar o seu itinerá-
rio formativo, suas pesquisas acadêmicas e, portanto, 
evidenciar a sua identidade como professor, o que lhe 
trará, possivelmente, segurança para conceber e colocar 
em prática o seu aprendizado. Nesse sentido, o que tem 
sido feito no CL, de onde vários colegas buscaram inspi-
rações para suas pesquisas, caminha para a formação de 
professores motivados e preparados.

O trabalho no CL sempre foi prazeroso e o clima de 
camaradagem entre os professores era/é um diferencial. 
Ocorria de muitos estudarem outras línguas com os co-
legas. Isso era importante, também, para a reflexão sobre 
como cada um trabalhava, já que tínhamos em comum 
os alunos que são falantes do português brasileiro, auxi-
liando, por exemplo, a compreender como os alunos pro-
cediam à aquisição de determinada estrutura, ou como 
a língua materna auxiliava ou dificultava tal aquisição. 
Possibilitava, ainda, experimentar diferentes estratégias 
e métodos, exercícios, avaliação, que eventualmente fun-
cionavam para uma língua e para outra deixava a desejar.

A situação de infraestrutura em que trabalhávamos 
era boa, ainda que carente de materiais (tínhamos 
somente dois conjuntos de vídeo e tv) e é importante 
notar como a adequação dos espaços de trabalho sem-
pre foi uma preocupação constante do CL. Proporcionar 
condições estruturais e meios físicos para que cada um, 
aluno e professor, pudesse oferecer o melhor de si.
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Ao todo foram três anos de trabalho efetivo que 
forjaram a professora em formação que sou e o tempo 
em que estive quase diariamente no CL consolidou as 
diretrizes que tenho construído para a minha atuação, 
particularmente a ideia de formação continuada, como 
um processo de pesquisa que acompanha o crescimento 
como pessoa. Inclusive o fato de colher frutos abundan-
tes do trabalho realizado, percebendo a eficácia de práti-
cas desenvolvidas, como o uso do teatro na sala de aula, 
do qual fiz e faço largo uso, e que tem grande aceitação 
por parte dos alunos.

Passados 25 anos, continuo próxima ao CL e, en-
quanto egressa, tenho participado dos vários momentos 
formativos oferecidos, seja compartilhando minhas ex-
periências e descobertas advindas do trabalho docente, 
seja para ouvir meus pares, ciente de que a formação 
continuada, cujo debate é amplo e complexo de modo 
geral , particularmente considerando o momento histó-
rico do país, é o caminho certo quando se trata de for-
mação do professor de língua estrangeira.

Insistir e investir na formação continuada passa por 
várias instâncias que vão desde a concepção epistemo-
lógica que temos sobre educação e língua, até como de-
finimos a nós mesmos como professores. Nesse sentido, 
estar atento às mudanças que ocorrem a todo momento 
nos insere em uma atitude reflexiva sobre a condição 
docente. Quais são os nossos ideais quanto à carreira, re-
muneração e condições de trabalho? Temos a dimensão 
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do alcance do nosso trabalho? Conseguimos articular os 
aspectos funcionais aos aspectos filosóficos? Sabemos 
promover a articulação entre a teoria e a prática?

São questões que transcendem a sala de aula de língua 
estrangeira, mas que lhe são intrínsecas, se nos pensar-
mos como professores e não como meros repetidores de 
formas de decodificação da língua com que trabalhamos. 
Isto é, não é possível nos tornarmos bons professores 
sem as condições ideais de trabalho, como uma remune-
ração justa e que nos proporcione condições dignas de 
vida; não é possível evoluirmos como professores sem 
vislumbrarmos uma possibilidade de crescimento na 
carreira e, ainda, não seremos professores efetivamente 
construtores se não tivermos a ambientação física pro-
pícia para executarmos o nosso trabalho.

Essa consciência sobre a condição docente passa, 
ainda, pelo acesso aos meios de reflexão, como a partici-
pação em eventos nos quais se discutam as demandas e 
conquistas da área; que se tenha o contato com mudanças 
nas formas de aprender e ensinar; que se conheçam no-
vos materiais e equipamentos que auxiliem no quotidia-
no docente e, especialmente, sobre novas metodologias 
que nos atualizem e nos capacitem para atender às novas 
demandas, que surgem com as mudanças da civilização.

Assim, os simpósios, encontros, mesas redondas, 
dias de formação, colóquios, exposições, debates e de-
mais formatos de eventos que são produzidos, todos 
em continuidade pelo CL, investem na formação desses 
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cidadãos, desses professores, desses alunos, que trans-
formam a realidade.

A propósito do diálogo com a realidade, podemos 
destacar o salto no quantitativo de alunos, sinal do re-
conhecimento do trabalho realizado e uma resposta po-
sitiva quanto às metodologias trabalhadas. Além disso, 
a partir de meados da década de 1990, com o advento 
de programas federais de intercâmbio e mobilidade 
universitária, particularmente o Programa Ciências 
Sem Fronteiras, houve um incremento significativo no 
número de estudantes que recorreram ao CL para se 
capacitarem em línguas estrangeiras e participarem do 
referido programa, que demandava inclusive exames de 
certificação, em alguns casos.

Naturalmente daí surgiram outras demandas, por 
mais professores e também por programas mais vincu-
lados à realidade estudantil. Tudo isso reitera o quanto 
o panorama atual incide sobre a formação docente e 
demanda a constante atualização do professor em todos 
os âmbitos. Cada novo contexto requer um professor re-
novado e a mobilidade para estudo alcançou também, é 
claro, os professores, e muitos puderam, talvez até pela 
primeira vez, participar de cursos nos países de referên-
cia em que a língua que ensinam é falada. Contempo-
raneamente, pudemos receber inúmeros professores, 
pesquisadores e estudantes italianos, em visita, que se 
deram à partilha de seus saberes e, obviamente, as expe-
riências eram prontamente compartilhadas.
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Ainda no âmbito das mudanças e demandas, nas duas 
últimas décadas tivemos um movimento bem interes-
sante no que se refere às possibilidades de distribuição 
de materiais, especialmente pelo avanço tecnológico 
que possibilita várias formas de transmissão de conteú-
do e materiais, quais sejam livros, audiovisual e o acesso 
direto, via internet, aos meios de comunicação, de modo 
a intensificar o contato com materiais em língua autên-
tica. Aqui, mais uma vez, cabe conhecer e preparar-se 
para acompanhar essa evolução e fazer dela um aliado, 
da melhor maneira possível, ainda que não seja uma ga-
rantia, como adverte Morin4.

A fórmula do poeta grego Eurípedes, que 
data de vinte e cinco séculos, nunca foi 
tão atual: “O esperado não se cumpre, e 
ao inesperado um deus abre o caminho”. 
O abandono das concepções determinis-
tas da história humana que acreditavam 
poder predizer nosso futuro, o estudo 
dos grandes acontecimentos e desastres 
do nosso século, todos inesperados, 
o caráter doravante desconhecido da 
aventura humana devem-nos incitar a 
preparar as mentes para esperar o ines-
perado, para enfrentá-lo. É necessário 
que todos os que se ocupam da educação 

4  MORIN, E. Sete saberes necessários à educação do futuro. Trad. Catarina 
Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya. 12. ed. São Paulo: Cortez; Brasília-DF:  
UNESCO, 2007.
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constituam a vanguarda ante a incerteza 
de nossos tempos. (p. 16)

Portanto, a formação docente perpassa por uma ati-
tude de se colocar à espreita do porvir, não no sentido 
de antever as demandas, mas de estar preparados para 
elas. Atualmente, com as necessidades de isolamento e 
distanciamento impostas pela pandemia do novo coro-
navírus, responsável pela doença COVID-19, que tem as-
solado a humanidade, há o impedimento das aulas pre-
senciais e uma nova configuração no modo de aprender 
e ensinar tem se delineado e encerra um novo desafio a 
todos os professores, sobre o qual caberá refletir pro-
fundamente. Esse “inesperado” desconstrói as certezas, 
as fórmulas, os planejamentos do que imaginamos ser o 
programa ideal, o curso ideal, o plano ideal. O que resta 
é a aventura humana que, na sua dinamicidade, requer 
o preparo contínuo.

Todas essas questões têm sido amplamente contem-
pladas nas discussões empreendidas pelo CL e confluem 
na oferta de vários momentos de formação. Particular-
mente na área de italiano, gostaria de destacar o In-
contro di Studenti e Insegnanti di italiano, cuja décima 
edição aconteceu no dia 2 de junho de 2019. Trata-se 
de um evento de imersão, que reúne professores, estu-
dantes e italianistas para uma jornada de aprendizado e 
interação, em uma abordagem ligada essencialmente às 
sensibilidades, que permite reiterar as motivações pelas 
quais nos interessamos pela língua italiana, bem como 
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vivenciar aspectos da cultura habitualmente difíceis 
de comportar durante a aula. Nessa última edição, por 
exemplo, foram oferecidas oficinas de jogos, culinária 
italiana, poesia e música e até mesmo coleta seletiva de 
resíduos. A menção a esse evento tem o propósito de 
ilustrar quão ampla é a gama de estudos e a preocupa-
ção em estudar a língua italiana como um elemento da 
cultura. Iguais a essa, outras iniciativas como festival de 
cinema, grupo coral, exposições de artes plásticas com-
põem o que temos trabalhado como práticas pedagógi-
cas no ensino de língua italiana.

São atividades muito bem recebidas tanto pelos alu-
nos quanto pelos professores e comunidade em geral 
e nos dão a possibilidade de perceber como o desloca-
mento físico implica em um deslocamento sensível, o 
que nos permite avaliar o crescimento e o retorno do 
trabalho que fazemos. Essa é uma dimensão avaliativa 
bem característica do processo de formação ao qual 
nos habituamos a construir, seguindo os passos do CL. 
A revisão das ações, a partir de se observar o outro, 
notadamente com o auxílio do supervisor, significa re-
ver, alterar, suprimir, ampliar, repetir, complementar e 
adaptar métodos, metodologias, conteúdos, materiais, 
sequências didáticas e todos os demais elementos que 
fazem parte da prática didática quotidiana.

A avaliação da prática docente não significa, pois, 
uma “vigilância” sobre o que é feito e como é feito. So-
bretudo, é um olhar conjunto sobre as expectativas e o 
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retorno do trabalho em relação a elas, por parte do alu-
no, mas também por parte do professor, considerando 
como se sente em relação aos resultados obtidos e quais 
ações poderiam ter sido efetivadas para que fossem di-
ferentes, obviamente para melhor. Aqui, há uma ênfase 
na reflexão sobre o trabalho planejado e efetivamente 
realizado, na busca de diminuir o quanto possível a dis-
tância entre a teoria e a prática.

A experiência junto ao CL, ao longo de 25 anos, tem 
sido determinante na construção da minha identidade 
como professora de língua italiana e em toda a vida 
profissional. A minha prática docente e minhas refle-
xões teóricas são o resultado do que posso construir a 
partir das instigações que me são oferecidas e a partir 
das quais tenho a liberdade de agir. Entender o ensino 
de uma língua estrangeira como uma possibilidade de 
acesso a um universo cultural em primeira pessoa é uma 
responsabilidade muito grande e é diretamente propor-
cional à alegria que se sente quando sabemos que dá 
certo, que os alunos leem, que viajam, que estudam e 
que expõem seus trabalhos de maneira autônoma, segu-
ra e, sobretudo, sendo independentes para construírem 
os seus próprios sentidos.

Um aspecto que merece destaque é a rede de relações 
estabelecidas entre os docentes das diferentes línguas. 
No âmbito profissional é bastante significativa, pois a 
troca de experiências iniciada, ainda no primeiro curso, 
lançou a base para um diálogo perene em que a troca 
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de experiências, informações, materiais, assim como a 
partilha das dúvidas, inseguranças e temores se torna-
ram um ponto fundamental na nossa identidade como 
professores. Essa rede de relações incide até mesmo 
como contato profissional, já que o referenciamento de 
um colega tem um valor bastante considerado pelas ins-
tituições de ensino.

Atualmente a docência de língua italiana não é a minha 
principal ocupação, pois trabalho também como profes-
sora de língua portuguesa. Considero essa dupla atuação 
como um ganho para a minha formação, no sentido que, 
através dela, posso tecer as relações da língua materna 
e suas implicações no aprendizado da língua 2, tanto em 
referência às vantagens quanto às desvantagens. É uma 
reflexão que tenho gestado nesse percurso formativo. 
Trabalhar em um curso livre apresenta outras demandas 
e objetivos, mas a formação como professora permanece 
a mesma, seguindo as mesmas diretrizes. Assim, posso 
dizer que o meu aprendizado como professora caminha 
com a interação com o CL.

A escolha pela docência não é nem sacerdócio nem 
romance, mas um voto de fé na aventura humana e, 
especialmente, nas possibilidades que a comunicação 
gera. Para nós, professores de língua estrangeira, trans-
por os limites do código e alcançar a amplidão da cultura 
significa eliminar barreiras, distâncias, preconceitos e 
abraçar o mundo de maneira mais democrática, mais 
solidária, mais despida do peso da incompreensão.
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Quando partilhamos uma cultura, através de sua lín-
gua, chegamos a vários povos, a várias histórias, a várias 
quotidianidades, a várias identidades para encontrar 
aqueles valores universais que nos definem como hu-
manos e nos fazem um e nos fazem viver de uma ma-
neira melhor entre o nosso povo, nossa história, nossa 
quotidianidade e sermos, pois, melhores cidadãos, que 
desejam tão somente um mundo melhor para os que 
ainda chegarão.
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ESTÁGIO ORIENTADO NA CONSTRUÇÃO 
DE UMA PRÁTICA DOCENTE REFLEXIVA  

Fernanda Guimarães

Considerações Iniciais

Este trabalho relata uma experiência de estágio no 
Centro de Línguas da Faculdade de Letras da Universi-
dade Federal de Goiás, doravante CL/UFG, como instru-
tora de língua francesa, durante o período de agosto de 
2014 a dezembro de 2016. Ao iniciar minha carreira de 
professora de Francês como Língua Estrangeira (FLE), 
eu cursava o sexto semestre da licenciatura em Letras: 
Francês. Ao longo desse período, todo o meu trabalho 
de ministração de aulas, de produção de materiais (fi-
chas pedagógicas e provas), de correção de provas e de 
atividades foram supervisionados de perto por minha 
professora-orientadora. Os primeiros anos de minha 
carreira foram construídos de forma reflexiva e conjun-
ta, o que ecoou em todos os anos seguintes e, até hoje, 
permeia minha prática docente. 
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O CL/UFG reside em um importante espaço de forma-
ção docente inicial. Trata-se de um campo de estágio não-
-obrigatório que acolhe em seu seio licenciados de vários 
cursos da Faculdade de Letras (FL): espanhol, inglês, fran-
cês, libras e português. Além desses, outros idiomas, que 
não são contemplados como curso de licenciatura na FL, 
estão ou estiveram presentes, a saber: italiano1, alemão, 
japonês e chinês. Ao ingressar nesse lócus privilegiado, 
cada estagiário se vincula a um professor-orientador, do 
quadro da FL, que o acompanhará ao longo do semestre 
letivo. Pode-se proceder, ao final de cada semestre, à troca 
de orientação. No meu caso, durante todo o meu estágio 
fui assistida pela mesma professora-orientadora. 

Cumpre frisar que, neste trabalho, estamos em conso-
nância com a concepção das professoras Selma Garrido 
Pimenta e Maria do Socorro Lucena Lima (2005/2006, 
p. 6) de que o estágio se constitui em “um campo de 
conhecimento, que significa atribuir-lhe um estatuto 
epistemológico que supera sua tradicional redução à 
atividade prática instrumental”. Essas pesquisadoras 
defendem o estágio como uma atividade intelectual, na 
qual os formandos interagem com profissionais mais 
experientes e refutam o modelo no qual prevalece a 
pura imitação de professores já formados. 

1 A despeito de a FL não dispor de licenciatura em italiano, há, na 
instituição, dois professores efetivos dessa área que ministram dis-
ciplinas de língua, literatura e cultura italianas que estão presentes 
nos Projetos Políticos Pedagógicos (PPCs) da FL, nas modalidades de 
componente curricular optativo e núcleo livre.
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Sabemos que a prática docente se compõe de três 
elementos indissociáveis, cuja interação se revela indis-
pensável para a construção de uma formação inicial só-
lida, a saber: prática, teoria e reflexão. A esses somamos 
as frutíferas trocas entre os profissionais da área. Com 
efeito, a aplicação desses elementos prepara os traba-
lhadores da área a escolherem a melhor opção quando 
da necessidade de se tomar decisões, o que reside na 
reflexão na ação. Ademais, quando não se opta pela me-
lhor solução, a reflexão sobre a reflexão na ação ajudará 
o professor a ponderar sobre sua ação, a reconsiderá-la 
e a estabelecer qual seria a atitude mais adequada a se 
tomar em situações similares. Esses conceitos foram 
cunhados e definidos por Donald Schön (1992). Além 
desses termos, Schön introduziu, ainda, o conceito de 
professor reflexivo, ao qual mais tarde seria acrescenta-
do o adjetivo crítico. Ele aclara que ambas as ações estão 
integradas à prática de um professor reflexivo. Em sua 
visão, esse tipo de profissional

permite-se ser surpreendido pelo que o 
aluno faz. Num segundo momento, re-
flecte sobre esse facto, ou seja, pensa so-
bre aquilo que o aluno disse ou fez e, si-
multaneamente, procura compreender a 
razão por que foi surpreendido. Depois, 
num terceiro momento, reformula o 
problema suscitado pela situação; talvez 
o aluno não seja de aprendizagem lenta, 
mas, pelo contrário, seja exímio no cum-
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primento das instruções. Num quarto 
momento, efectua uma experiência para 
testar a sua nova hipótese; por exemplo, 
coloca uma nova questão ou estabelece 
uma nova tarefa para testar a hipótese 
que formulou sobre o modo de pensar 
do aluno. Este processo de reflexão-na-
-acção não exige palavras. Por outro 
lado, é possível olhar retrospectivamen-
te e reflectir sobre a reflexão-na-acção. 
Após a aula, o professor pode pensar no 
que aconteceu, no que observou, no sig-
nificado que lhe deu e na eventual adop-
ção de outros sentidos. Reflectir sobre 
a reflexão-na-acção é uma acção, uma 
observação e uma descrição, que exige 
o uso de palavras (SCHÖN, 1992, p. 83)2.

Partindo dessa concepção de professor reflexivo, dis-
correrei neste relato acerca da importante contribuição 
que o CL/UFG me forneceu, desde a experiência de um 
processo seletivo complexo e reflexivo até uma vivência 
cotidiana de dois anos. Nesse período não apenas recebi 
feedback, mas fui desafiada a construir, criticar, refletir 
e modificar meu modus operandi em sala de aula e em 
atitude docente na instituição diante dos alunos, dos 
colegas professores, da direção e da secretaria. O profes-
sor desempenha vários papéis em uma instituição edu-
cacional e, em todos, ele deve agir de forma colaborativa 

2 Não houve atualização ortográfica nas citações e as particularidades 
da grafia portuguesa foram mantidas.
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e crítica que precisa ser solidamente embasada nesses 
momentos iniciais de estágio.  

O início da minha caminhada pedagógica

A universidade pública, ao oferecer ambientes de 
prática reflexiva para a formação do professor, contribui 
não apenas para o momento inicial no curso de gradua-
ção, mas para todo um histórico e perfil de profissional 
que se enquadra nos objetivos educacionais da nação: 
um perfil pedagogicamente crítico, consciente dos desa-
fios e estratégias de cada público, e ainda capaz de co-
nhecer as necessidades dos alunos e dar uma resposta 
conveniente a elas. 

As pesquisas sobre a prática reflexiva na formação 
de professores de línguas cada vez mais têm orientado 
a estruturação de ambientes de estágio que promovem 
prática e formação continuada, como o Centro de Lín-
guas da FL/UFG. Esses estudos norteiam a organização 
interna dessas instituições, assim como a dinâmica de 
supervisão e feedback entre formadores e formandos, 
levando em consideração que: 

[...] a ação reflexiva envolve considera-
ções ativas, persistentes e cuidadosas da 
prática, bem como as consequências que 
delas surgirão. Dessa forma, os possíveis 
problemas tornam-se observáveis a par-
tir da prática, e não fora dela. A reflexão 
não seria, pois, constituída por uma sé-
rie de passos ou técnicas que devam ser 
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seguidos, mas, sim, o resultado de uma 
observação consciente e constante do 
professor que busca responder de for-
ma satisfatória os questionamentos que 
emergem na sala de aula, procurando 
caminhos para minimizar as dificulda-
des que possam surgir na rotina do seu 
trabalho (SIMIONE apud SILVA JÚNIOR, 
2019, p. 71).

No concernente ao meu ingresso na carreira docente, 
meu primeiro contato com uma formação reflexiva se 
deu entre 2014 e 2016 no CL/UFG, sob a orientação de 
uma professora do quadro da FL/UFG. Nesse período, 
eu lecionei para níveis básicos e intermediários de fran-
cês, em modalidade presencial na FL/UFG, com aulas à 
tarde e à noite, de segunda a sexta e aos sábados. Esse 
momento de formação inicial é crucial para o futuro do 
professor iniciante, como aclara Nóvoa (2009, s/p),

Um momento particularmente sensível 
na formação de professores é a fase de 
indução profissional, isto é, os primeiros 
anos de exercício docente. Grande parte 
da nossa vida profissional joga-se nestes 
anos iniciais e na forma como nos inte-
gramos na escola e no professorado. [...] 
Nestes anos em que transitamos de alu-
no para professor é fundamental con-
solidar as bases de uma formação que 
tenha como referência lógicas de acom-
panhamento, de formação-em-situação, 
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de análise da prática e de integração na 
cultura profissional docente. 

Infelizmente, alguns colegas não conseguiram se 
engajar nas oportunidades oferecidas para essa forma-
ção inicial e, com o passar do tempo, desanimaram e 
desistiram da carreira docente. Cada um deles em seus 
contextos de vida diferentes, muitas vezes desejosos de 
aproveitar essas oportunidades, mas infelizmente, sem 
possibilidades pessoais para fazê-lo. Entendo que nem 
sempre é fácil conciliar as exigências da graduação com 
a árdua rotina de um professor em formação, entretanto, 
apesar das dificuldades, eu me desafiei a não esmorecer 
e a vencer essa batalha.

Semanalmente eu apresentava meus planos de au-
las para a professora-orientadora, recebia sua análise 
e observação sobre o que eu havia planejado. Ela, fre-
quentemente, me disponibilizava algum material de seu 
conhecimento ou que ela havia produzido. Além de as-
sistir mensalmente a pelo menos uma de minhas aulas, 
sempre atenta para me dar um feedback pessoalmente 
e detalhado, sem nunca se esquecer de ressaltar e va-
lorizar meus pontos fortes e sugerir caminhos diversos 
para aperfeiçoamento de meus pontos fracos. Assim, 
sua maneira de conduzir a orientação me possibilitou 
a perscrutar minha prática e compreender meu ofício. 
Aos poucos, fui me conscientizando de que, para ser um 
bom professor, não se tem de imitar um modelo que 
considero como ideal, e sim me inspirar nele, buscando, 
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contudo, minha própria identidade profissional, com a 
autonomia de um professor emancipado, como preconi-
za Araújo (2016, p. 39): 

O graduando de LE precisa ter uma 
formação de como a língua funciona 
(VIAN JR., 2011) como um operário que 
sabe explicar o funcionamento de uma 
máquina e por isso sabe operá-la com 
maestria. A inclusão de disciplinas teó-
ricas e práticas, como o estágio supervi-
sionado, por exemplo, devem estar em 
consonância para poder proporcionar 
uma identidade autônoma, reflexiva e 
consciente na formação desse futuro 
professor (CELANI, 2001) para que 
esse profissional não seja mais “visto 
como alguém que implemente ideias 
de outros e sim como um profissional 
com autonomia para tomar decisões” 
(GIMENEZ, 2004, p. 171-172). Faz-se 
necessário, então, pensar a realidade da 
prática profissional do professor de LE 
em formação inicial como uma realida-
de mutável, não ideal. 

É simples descrever as tarefas em uma lista, porém na 
prática não consistiam em atividades mecânicas e sem 
sentido. Consistiam, antes, em um processo orgânico 
das duas partes, momentos ricos de trocas de ideias, ex-
periências, situações vividas, sugestões, textos e conteú-
dos, enfim, uma troca de saberes e de si. Nessa marcha 
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reflexiva, eu fui aprendendo e conseguindo perceber as 
lacunas sozinha, as contribuições numerosas do início se 
tornaram pontuais, muitas vezes um rememorar de al-
gum detalhe despercebido e, por fim, nos tornamos duas 
colegas numa interação de mão dupla e num intercâmbio 
pedagógico e reflexivo no qual nos encontramos até hoje.  

Suportes diversos eram utilizados nessa dinâmica: 
plano de aula, reuniões de construção conjunta, relató-
rio de feedback, meu diário pessoal, no qual eu anotava 
minhas dúvidas e dificuldades em sala. Afora isso, as su-
gestões de materiais específicos referentes a um conteú-
do e a textos teóricos para embasar minha prática, que 
me eram fornecidos na orientação. Nessa troca semanal, 
diversos procedimentos podem ser apreendidos para se 
tornarem rotineiros como: 

1. organizar e animar as situações de 
aprendizagem; 2. gerir o progresso das 
aprendizagens; 3. conceber e fazer evo-
luir os dispositivos de diferenciação; 4. 
envolver os alunos nas suas aprendiza-
gens e no seu trabalho; 5. trabalhar em 
equipe; 6. participar da gestão da escola; 
7. informar e envolver os pais; 8. servir-
-se de novas tecnologias; 9. enfrentar os 
deveres e dilemas éticos da profissão; 
10. gerir sua própria formação contínua 
(PERRENOUD, 1999a, s/p).

A internalização desses comportamentos constitui 
um caminho para um profissional reflexivo. Grégory Voz 
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e Jacques Cornet (2010, p. 45, tradução nossa) definem 
reflexividade como: “uma postura que visa a uma trans-
formação, que se trabalha coletivamente e com métodos, 
que mobiliza e permite se apropriar de saberes teóricos 
e práticos”3. A imagem 1 abaixo ilustra essa dinâmica 
entre prática, teoria e reflexão. Em tal dinâmica, elas se 
retroalimentam e produzem contextos extremamente 
exitosos de alteridade na formação inicial. 

Imagem 1: “Retroalimentação teoria, prática e reflexão”. Fonte: Própria, 2020.

Na fase da minha indução profissional, a professora-
-orientadora me alertava, com frequência, para a cor-
relação desses três elementos que são imprescindíveis 
para uma formação docente bem-sucedida. Em nossas 
reuniões hebdomadárias, a reflexão sobre a teoria e 
prática perpassava nossos fazeres. Ela analisava meus 

3 Lê-se no original: “La réflexivité est une posture qui vise une transfor-
mation, qui se travaille collectivement et avec méthodes, qui mobilise 
et permet de s’approprier des savoirs théoriques et pratiques”. 
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planos de aula e formulava questionamentos referentes 
a aspectos que eu sequer havia imaginado que estavam 
envolvidos na dinâmica da aula ou que poderiam ser 
acarretados naquele contexto, eu me surpreendia com 
sua observação tão precisa. Esse relacionamento entre 
um menos experiente e um mais experiente revela-se 
extremamente rico para ambas as partes. Foi conviven-
do com uma profissional mais experiente que eu tive 
a oportunidade de percebê-la em ação, na supervisão, 
ouvir suas orientações e ter a liberdade e as condições 
necessárias para construir meu caminho, influenciada, 
porém forjando meu próprio perfil de professora. Esse 
relacionamento não apenas contribuiu para a compo-
sição da minha identidade profissional, mas também, 
como a própria professora-orientadora sempre relatou, 
essas trocas com os alunos estagiários refinam e aper-
feiçoam sua própria prática.

No decorrer dos anos, descobri que a prática da orien-
tação, do feedback, do diálogo e do contraste é indispen-
sável para o exercício da docência e, felizmente, no meu 
caso, foram adquiridos em uma tutoria de excelência, 
tecida cotidianamente não de forma aleatória, mas me-
tódica e rotineira, como declara Perrenoud (1999, s/p): 

Enfim, uma prática reflexiva metódica 
inscreve-se no tempo de trabalho, como 
uma rotina. Não uma rotina sonífera; 
uma rotina paradoxal, um estado de 
alerta permanente. Por isso, ela tem 
necessidade de disciplina e de métodos 
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para observar, memorizar, escrever, 
analisar após compreender, escolher 
opções novas.

Já no seu processo seletivo, o CL/UFG nos impulsiona 
a uma ação reflexiva. Tal processo compreendia várias 
etapas: prova escrita e prova didática, após aprovação 
nessas fases, pude participar de um curso de preparação 
fornecido pela instituição. Nessa capacitação, participei 
de formações com professores de diversas línguas: espa-
nhol, francês e inglês sobre as metodologias mais recen-
tes e conceituadas no ensino de Língua Estrangeira (LE), 
cada um deles com muitas experiências para comparti-
lhar e alta formação acadêmica. Foi-me facultado come-
çar minhas primeiras reflexões com colegas professores 
de outras línguas que estavam participando do processo 
junto comigo. Fui desafiada a pensar sobre a minha aula 
da primeira prova didática, usando todo o conhecimento 
que adquiri ao longo da qualificação para aperfeiçoar mi-
nha segunda prova didática, ao final do processo. 

Esse modelo de processo seletivo e de curso de ca-
pacitação, que permitem trocas diversas e uma reflexão 
inicial sobre a prática, cumprem fielmente a missão do 
CL/UFG de disponibilizar uma formação inicial de quali-
dade aos futuros docentes, demonstrando coerência em 
todos os aspectos estruturais da instituição.  Infelizmen-
te, entretanto, isso não se constitui um procedimento 
rotineiro em muitas instituições.
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Explanando acerca das técnicas docentes ensinadas, 
Pimenta e Lima (2005/2006) salientam que, assim 
como outro profissional, requer-se dos docentes que 
dominem as técnicas do seu fazer. Elas não negligen-
ciam essa formação técnica dos professores, porém não 
admitem que a formação pedagógica se circunscreva a 
esse aspecto, eliminando, nessa perspectiva, toda a ca-
pacitação intelectual desse profissional. Dessa forma, o 
curso inicial ofertado pelo CL/UFG propõe-se a munir 
seus futuros estagiários com habilidades próprias do 
fazer pedagógico, tais como: planejamento semestral 
e das aulas, atividades envolvendo as competências de 
uma língua estrangeira, as TIC em sala de aula de língua 
estrangeira, dentre outras. Essas técnicas são essenciais 
durante toda a carreira dos docentes, no entanto, limi-
tar-se a elas seria reduzir “a atividade docente apenas 
a um fazer” (PIMENTA; LIMA, 2005/2006, p. 8) e des-
considerar a ética profissional docente implica em não 
desenvolver suas aptidões intelectuais. Em seguida, ex-
porei como o CL/UFG não se restringe à transmissão de 
técnicas de ensino, mas a articula com outras práticas 
mais emancipatórias com vistas a contribuir na autono-
mia profissional de seus estagiários.

Como mencionei anteriormente, cada formando fica-
va sob a responsabilidade de um professor-orientador 
durante todo o seu processo formativo. Os supervisores 
nos acompanhavam em todos os nossos passos: discus-
sões sobre estratégias de ensino, elaboração de planos de 
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aulas, de materiais didáticos e de avaliações, orientações 
antes e depois das aulas ministradas e assistiam às nossas 
aulas regularmente para posterior sessão de feedback.

Assim, se, por um lado o CL/UFG,  capacita tecnica-
mente seu quadro por meio de seu curso de prepara-
ção e jornadas pedagógicas semestrais, por outro, ele 
estimula o desenvolvimento crítico e intelectual, sem-
pre nos incentivando a refletir sobre nossa práxis por 
meio das sessões de orientação, de sorte que podemos 
considerar esse espaço de formação como ideal para a 
formação inicial de um profissional de línguas.

O CL/UFG oportuniza a integração das ações de for-
mação: teoria, prática e reflexão, o que favorece a cons-
trução de um professor comprometido com seus alunos 
e com a construção de uma sociedade mais crítica e me-
lhor. A separação desses elementos configura-se como 
um desserviço à educação, haja vista que “a prática pela 
prática e o emprego de técnicas sem a devida reflexão 
podem reforçar a ilusão de que há uma prática sem teo-
ria ou de uma teoria desvinculada da prática” (PIMENTA;  
LIMA, 2005/2006, p. 9).

Caso a educação se paute na prática pela prática, os 
profissionais se sentirão inaptos de intervirem, de mo-
dificarem sua práxis quando há a exigência do momento. 
Por exemplo, vivemos atualmente uma crise sanitária 
grave, período durante o qual as pessoas são convida-
das a ficarem em casa e a evitarem aglomeração. Nes-
se cenário, o ensino presencial é desaconselhado e os 
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professores tiveram de se reinventar e reinventar suas 
maneiras de conduzir as aulas. Felizmente, com o avanço 
da tecnologia, é-nos facultado ministrar aulas remota-
mente através do acesso à internet. Contudo, essa nova 
configuração de nosso trabalho não se trata de uma sim-
ples transposição do tipo presencial para plataformas 
virtuais. Ao contrário, exige do corpo docente todo um 
modus operandi diferenciado, e, certamente, os profissio-
nais mais capacitados para executar com mais êxito se-
rão aqueles que aprenderam a pensar sobre sua práxis.

Schön (2000) preconiza que a relação do professor-
-formador com seu aprendiz se pauta em conversações 
reflexivas, ou seja, no diálogo. Mas de um diálogo atra-
vessado pelas reflexões de cada um dos pares. O par 
mais experimentado deve aconselhar, sugerir, criticar, 
encorajar, mostrar os pontos fortes e fracos do par mais 
inexperiente. Essa troca culminará no crescimento 
profissional de ambos, pois formar-se ocorre continua-
mente, estamos sempre em formação. A partir dessas 
interações, novos aprendizados serão (re)construídos. 

Não posso negar que, como o lado menos experiente, 
vivi momentos de muita tensão, de temer o olhar crítico 
da professora-orientadora, de gelar as mãos nas reu-
niões face a face. Amiúde, esse medo inicial se deve a 
uma ideia preconcebida de que as críticas são sempre 
subjetivas, pessoais ou maldosas, já que essa é a acepção 
mais usual da palavra, de acordo com o senso comum. 
Um profissional maduro aprende, e o temor foi dimi-
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nuindo com o decorrer do tempo e dos encontros, pois 
percebi que a professora-orientadora não tencionava me 
inferiorizar ou apenas se exibir expondo sua miríade de 
planos de aula criativos e bem-sucedidos. Ao contrário, 
ela estava ali para ajudar no meu desenvolvimento, para 
diminuir minhas angústias e inseguranças, bem como 
para aprender comigo num processo bilateral. Muitas 
vezes, ao relatar o que havia acontecido nas aulas e a 
maneira como eu reagira, a professora parabenizava mi-
nha reação e confessava aprender comigo.

 Esses momentos de trocas são saudáveis e necessá-
rios, pois nos exercitam a conviver com ideias plurais, a 
respeitá-las mesmo que discordemos delas, a saber ou-
vir a reflexão do outro e a nos apropriar delas, em alguns 
casos, num contexto de intercompreensão e inter-escla-
recimento. Após esses encontros saíamos mutuamente 
mais enriquecidas. 

A visita de observação pedagógica da professora-
-orientadora também se constituía, inicialmente, num 
momento de intensa aflição, pois sempre achava que ela 
estava ali para julgar meu trabalho. Já nas primeiras ex-
periências me dei conta de que seu propósito não era de 
depreciar meu trabalho, e sim de contribuir com ele, suas 
observações eram solidárias, colaborativas com o intuito 
de impulsionarem a me desenvolver profissionalmente. 

Depois de quatro anos de docência, eu tive a opor-
tunidade de ocupar o cargo de coordenação pedagógica 
em uma escola de língua francesa, por um ano. Nesse 
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momento, foi mais exigido de mim reflexão e análise da 
prática pedagógica. Um posto de formação pedagógica 
requer de seu responsável bastante cautela no concer-
nente a noções mercadológicas sobre a natureza de 
nossa profissão e a se comprometer com uma formação 
continuada de qualidade. 

Como coordenadora pedagógica, eu liderei uma 
equipe de professores muito heterogênea: professores 
iniciantes na carreira, professores experientes com um 
longo percurso profissional, professores brasileiros e 
outros nativos do idioma em questão, com formação em 
Letras e outros sem nenhuma formação na área. Encarar 
uma realidade tão diversa exige respeito, ética, postura 
colaborativa e compreensão do Outro, o que felizmente 
pude adquirir em meus anos iniciais no CL/UFG com a 
professora-orientadora. 

Outra atribuição da Coordenação consiste na tarefa 
de assistir às aulas da equipe de professores, saber ana-
lisar, observar, se colocar no lugar do Outro, escrever um 
relatório formal da visita, ter o tom certo para conduzir a 
conversação reflexiva com o professor e sempre propor 
sugestões ou soluções com o fito de aperfeiçoar sua prá-
tica pedagógica. Pela primeira vez, coloquei-me na posi-
ção da professora-orientadora do CL/UFG e me esforcei 
para me expressar conveniente com a situação e de fato 
ser a orientadora precisa, simpática e auxiliadora que 
ela foi para mim naqueles anos. No CL/UFG, em 2014, 
eu era uma professora iniciante, já na Coordenação, em 
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2018, eu deveria orientar toda a equipe pedagógica, ca-
recia de alicerces firmes para minha função e para o que 
demandava de mim: 

Assumir uma forte componente práxica, 
centrada na aprendizagem dos alunos 
e no estudo de casos concretos, tendo 
como referência o trabalho escolar; 
•Passar para «dentro» da profissão, ba-
seando-se na aquisição de uma cultura 
profissional e concedendo aos professo-
res mais experientes um papel central 
na formação dos mais jovens; •Dedicar 
uma atenção especial às dimensões 
pessoais da profissão docente, traba-
lhando essa capacidade de relação e de 
comunicação que define o tacto pedagó-
gico; •Valorizar o trabalho em equipa e 
o exercício colectivo da profissão, refor-
çando a importância dos projectos edu-
cativos de escola; •Caracterizar-se por 
um princípio de responsabilidade social, 
favorecendo a comunicação pública e a 
participação profissional no espaço pú-
blico da educação (NÓVOA, 2009, p. 25).

Como coordenadora, era necessário também planejar 
e conduzir oficinas de formação continuada mensalmen-
te, mais uma vez eu percorri os caminhos que me foram 
abertos da pesquisa, das diversas teorias de ensino de 
LE, das leituras obrigatórias etc. A autonomia adquirida 
em meus primeiros anos de formação me foi cara nesse 
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momento de minha carreira. Além dos últimos métodos 
e descobertas no ensino da língua, ter uma postura de 
cooperação e troca é o que mais importa no dia a dia da 
escola, como confirma Perrenoud (1999, s/p): 

Talvez importe, sobretudo, favorecer uma 
relação menos temerosa e individualista 
com a sociedade. Se os professores não 
chegam a ser os intelectuais, no sentido 
estrito do termo, são ao menos os media-
dores e intérpretes ativos das culturas, 
dos valores e do saber em transformação. 

É importante que um professor seja estimulado a re-
fletir, analisar, criticar e compreender sua prática, seu 
público, suas aulas e métodos, sobretudo quando um 
mesmo professor depara-se com gerações diferentes na 
mesma sala ou quando se vê, abruptamente, obrigado a 
alterar sua modalidade de ensino por questões sanitá-
rias, alterando todos os processos de aprendizagem.

Professores nunca param de estudar, são camaleões, 
bebem de várias fontes e em cada aula, diante de cada 
necessidade diferente sabem criar um “produto” novo, 
uma maneira adequada para ensinar e cooperar nos 
processos de aprendizagem. Sempre fomos desafiados 
e, em 2020, o fomos drasticamente. Diante do cenário 
pandêmico do Novo Coronavírus (Covid-19), escolas 
foram forçadas a encerrar suas atividades presenciais 
e esse fato demandou uma postura resiliente dos pro-
fessores (em alguns casos em apenas uma semana), que 
foram compelidos a modificar e a recriar métodos de 
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ensino, não apenas em LE mas em todas as disciplinas 
do currículo regular. 

Momentos tão difíceis como esse exigem um perfil de 
professor reflexivo, pois os que dispunham de boa for-
mação foram os que mais souberam se adaptar. Mesmo 
conscientes de que essa modalidade de ensino a distân-
cia não é a ideal, aqueles de formação mais sólida foram 
os que conseguiram minimizar os percalços produzidos, 
haja vista que são os mais bem preparados para as to-
madas de decisão.

O papel do professor de línguas mudou muito à me-
dida que novas abordagens foram surgindo e novas ne-
cessidades do uso da língua estrangeira em sociedade. O 
professor atual deve ser mais polivalente e mediador, ele 
ensina língua-cultura, sem dissociar uma da outra. Para 
ser capaz de ensinar cultura, é necessário ter tido uma 
formação cultural rica, também nesses aspectos muito 
contribuíram, não apenas o Centro de Línguas, mas toda 
a Universidade Federal de Goiás. Os eventos em língua 
francesa, a oportunidade de encontrar professores nati-
vos e de outras regiões do Brasil, o intercâmbio cultural 
de assistentes de língua, as sessões de cinema, exposi-
ções e oportunidades diversas para se explorar as cul-
turas de língua francesa e assim poder contribuir para 
a compreensão da língua e da cultura pelo aluno. Nesse 
sentido, Perrenoud (1999, s/p) assegura que:

Os saberes metodológicos incluem a 
observação, a interpretação, a análise, a 
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antecipação, mas também a memoriza-
ção, a comunicação oral e escrita e até 
mesmo o vídeo, uma vez que a reflexão 
nem sempre se desenvolve em circuito 
fechado nem no imediato. Insistirei 
sobre os saberes teóricos: o bom senso 
apoiado sobre capacidades de observa-
ção e de raciocínio permite um primeiro 
nível de reflexão. Para ir mais longe, im-
porta sempre dispor de uma cultura em 
ciências humanas, tanto didática como 
transversal. Em certos casos, o domínio 
dos saberes a ensinar é crucial, se este 
falha, alguns problemas não podem ser 
colocados. Por exemplo, a interpretação 
de alguns erros de compreensão é escla-
recida pela história e pela epistemologia 
da disciplina. 

A atividade docente envolve trocas dialógicas, colabo-
ração mútua, solidariedade. Ministrar aulas implica em 
entender que o estudante é ativo, é ele quem constrói seu 
conhecimento, nós somos apenas mediadores nesse pro-
cesso, logo o professor não discursa e sai sem compromis-
so com a audiência. Ele deve criar um ambiente agradável 
em sala para que os discentes não se sintam constrangi-
dos ao expressarem suas opiniões e ao cometerem erros, 
que são passos inerentes no crescimento intelectual. Nes-
sa perspectiva, ele expõe, propõe exercícios referentes ao 
conteúdo, seleciona tarefas significativas para seus estu-
dantes, atenta-se para as dificuldades e lacunas do públi-
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co. A aula acaba, mas sua reflexão continua. Não apenas 
para a elaboração dos módulos seguintes, mas para ver 
o que carece de aperfeiçoamento em seu procedimento 
e para responder adequadamente ao público com o qual 
ele está comprometido. Com efeito, nosso compromisso 
se estende à sociedade brasileira. 

Todos os professores, em algum momento da jorna-
da, se sentem cansados e incapazes de atender a algum 
aluno com mais dificuldade ou se sentem desconfortá-
veis com o seu relacionamento com dadas turmas. Em 
contrapartida, regozijam-se com o aprendizado dos dis-
centes, por isso são incansáveis na busca de conteúdos 
atrativos e ricos. São variadas as faces da profissão, é 
incontestável que o profissional de educação trabalha e 
muito, e todos sabemos de sua parca remuneração e de 
sua pouca valorização por parte da sociedade em geral. 
As inúmeras facetas de nosso ofício nos impelem a refle-
xões, como afiança Perrenoud (1999, s/p):

Um sentimento de fracasso, de impo-
tência, de desconforto, de sofrimento 
desencadeia uma reflexão espontânea 
para todo ser humano e também para 
o profissional. Mas esse último também 
reflete quando está bem, uma vez que 
haver-se com situações desconfortáveis 
não é seu único motor; sua reflexão é ali-
mentada também pela vontade de fazer 
seu trabalho de modo mais eficaz e ao 
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mesmo tempo o mais próximo possível 
de sua ética.

Os professores estão sempre comprometidos com 
seu trabalho, que deve ser sempre coletivo, de acordo 
com Perrenoud (1999, s/p): 

uma prática reflexiva profissional jamais 
é inteiramente solitária. Ela se apóia em 
conversas informais, momentos organi-
zados de profissionalização interativa 
(Gather Thurler, 1996), em práticas de 
feedback metódico, de debriefing, de 
análise do trabalho, de reflexão sobre 
sua qualidade, de avaliação do que se faz. 

Um estudo realizado com estudantes do último ano 
do curso de Letras na Universidade de Liège (DEUM, 
2004) revelou que as atividades que mais impactam a 
formação dos estudantes são, em ordem crescente: re-
flexão professor-estudante sobre o sistema de formação 
vivido, lugar de discussão sobre as emoções em relação 
ao trabalho, orientação pessoal de um professor de sua 
escolha, redação pessoal de análises, feedback de visita 
de estágio levando o estudante a analisar sua ação, uma 
prática pessoal perscrutada profundamente e exame 
coletivo das práticas. O CL/UFG me ofereceu todas es-
sas oportunidades e cada uma das atividades impactou 
muito minha formação. Eu vivenciei e tentei repassar 
em minha prática de coordenação que: 
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A prática reflexiva até pode ser solitária, 
mas ela passa também pelos grupos, 
apela para especialistas externos, in-
sere-se em redes, isto é, apóia-se sobre 
formações, oferecendo os instrumentos 
ou as bases teóricas para melhor com-
preender os processos em jogo e melhor 
compreender a si mesmo (PERRENOUD, 
1999, s/p).

O CL/UFG me proporcionou não apenas a colaboração 
ativa e personalizada da professora-orientadora, como 
também a vivência de uma coletividade heterogênea nas 
reuniões pedagógicas e na “sagrada” sala de professores, 
tão importante para aprender a respeitar a pluralidade e 
para a consciência multicultural e linguística, como ape-
nas um centro de línguas pode promover. Estar em con-
vívio com colegas de outras línguas, dispor de semanas 
pedagógicas em coletivo e poder observar o contexto de 
trabalho do outro, despertam no cérebro áreas novas de 
percepção de si. A universidade se constitui, por excelên-
cia, o lugar da reflexão e do pensamento crítico, e o CL/
UFG encarna esses aspectos com maestria em seu fazer 
pedagógico. Este é o motivo da escrita deste relato: frisar 
a significativa atuação do CL/UFG na formação inicial de 
um estudante e futuro professor de línguas. 

Considerações Finais

Por meio deste relato de experiência, tentei ressaltar 
a importância do acompanhamento, da formação conti-
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nuada, do feedback, da cooperação e da reflexão na for-
mação inicial docente. A sistematização desses recursos 
no início de minha carreira com a professora-orientado-
ra fez a diferença em todos os anos de exercício, reper-
cutindo em mim a cada experiência como professora de 
FLE e coordenadora pedagógica.  

Orientar com excelência e compromisso sem ser au-
toritário, respeitando o espaço de decisão e de constru-
ção pessoal do outro; e o exercício de ouvir a orientação 
com cautela, arrazoar, questionar e aceitar as mudanças 
são dinâmicas muito intensas que modificam as diver-
sas estruturas de um indivíduo, seu profissionalismo, 
sua personalidade, sua origem, suas experiências passa-
das. É nesse fervilhar de influências que se constrói uma 
verdadeira reflexão, ética e frutuosa para o par menos 
experiente, bem como para o mais experiente, culmi-
nando em benefícios para os alunos e para a instituição. 

Ter essas práticas no meu cotidiano no CL/UFG me 
possibilitou criar meus métodos de autoavaliação, ava-
liação do contexto, do público, do material didático etc. 
Não foi uma configuração automática, mas orgânica, 
apreendida com um par mais capaz e experiente, atra-
vés de muita observação, questões norteadoras sobre a 
prática e apoio constante em todas as necessidades. 

A formação oferecida pela Faculdade de Letras da UFG 
e o ambiente de estágio no CL/UFG me transformaram 
em uma professora mais reflexiva, humana, aberta à plu-
ralidade, mais consciente e atenta à minha prática. Essa 
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contribuição não concerniu somente meu perfil docente 
ou meus alunos, mas minha postura diante da sociedade 
e minha compreensão sobre o que é Educação. 

Atualmente eu procuro meios de servir melhor à so-
ciedade com meu conhecimento e minha profissão, eu 
valorizo os centros de educação pública e sinto sauda-
des de tudo o que vivi naqueles anos. Vida longa ao CL/
UFG e a todas as iniciativas públicas de formação refle-
xiva docente. 
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UMA DEFESA DO PAPEL CIVILIZATÓRIO DO 
ESTÁGIO DO CENTRO DE LÍNGUAS/UFG 
NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UM 
RELATO PESSOAL

Thales Rodrigo Vieira 

Em 2002, ingressei no curso de língua francesa da Fa-
culdade de Letras - UFG. Eu já havia começado a estudar 
francês em uma escola de línguas estrangeiras, e já tinha 
noção de língua francesa, quando me matriculei no cur-
so superior. Dois anos depois passei no processo seleti-
vo para monitor de língua francesa. No início do quarto 
ano de faculdade, fui convidado a entrar no Centro de 
Línguas da Faculdade de Letras da Universidade Federal 
de Goiás (CL/UFG) como professor substituto, com as 
aulas já em andamento, devido a uma série de eventos 
que não cabem neste relato. O fato é que fiquei muito 
feliz com o convite, entrei orgulhosamente para o corpo 
de professores-estagiários, que eu sempre admirara, do 
CL/UFG. Trabalhar no CL/UFG era o meu objetivo para 
o período de graduação. Havia, assim, finalmente alcan-
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çado o alvo por mim estabelecido. Mal sabia, entretanto, 
que ser admitido ao CL/UFG não era a parte mais difícil 
dessa jornada. 

No meu primeiro dia como professor, os alunos per-
guntavam insistentemente onde estava sua professora 
e, para piorar a frustração deles com a ausência de sua 
professora, eu, por minha vez, era um professor total-
mente novato e com sérios problemas didáticos, pela 
minha falta de experiência. Durante a aula, muitos alu-
nos foram à secretaria solicitar que eu não ficasse na 
sala deles, alguns alunos mais gentis me procuraram ao 
final da aula para me dar sugestões de como interagir 
melhor com o grupo. Eu relatei esses problemas para 
minha supervisora de estágio, mal segurando o pranto. 
Ela, muito gentilmente, me tranquilizou e começou a me 
ensinar a ser professor. Minha supervisora lia comigo 
meus planos de aula, apontando o que podia funcionar e 
o que eu deveria melhorar. Assistia às minhas aulas e me 
“puxava a orelha” da maneira mais educada: “Hoje, você 
ficou quarenta minutos só na correção da atividade de 
casa. Evite fazer isso”. Recebi ensinos valiosos sobre meu 
ritmo na sala: “Você está indo rápido demais na leitura 
do texto. É preciso ir mais devagar, trabalhar o vocabu-
lário antes, com calma”. Aprendi como me comunicar 
com os alunos: “Temos que apresentar o enunciado de 
maneira clara para que os alunos saibam o que nós esta-
mos pedindo na atividade”. Mas nem tudo era “puxão de 
orelhas”. A professora-orientadora conseguia me fazer 
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acreditar que eu poderia ser um bom professor. Essa sua 
postura foi fundamental para que eu não desistisse já 
nos primeiros obstáculos, que me pareciam terríveis. 

No segundo semestre, comecei o curso de formação 
de professores do Centro de Línguas, o que foi funda-
mental para toda minha carreira como professor. Co-
nheci pessoas muito comprometidas com a profissão, 
que estavam ali para fazer a diferença no ensino, procu-
rando novas formas de conduzir uma aula atrativa, ins-
tigadora e produtiva. Uma novidade para mim era o que 
os colegas de língua inglesa, principalmente aqueles 
que eram adeptos do método comunicativo, chamavam 
de “warm up”, tempo depois descobri que o termo em 
francês era “réchauffement”. Fiquei muito empolgado 
com o conceito, que consistia em apresentar o conteú-
do de uma maneira lúdica, para estabelecer um vínculo 
afetivo e, ao mesmo tempo, proporcionar um canal inte-
lectivo com o aquilo que seria ensinado na aula. Recolhi 
dezenas, centenas de sugestões de atividades de “warm 
up” do pessoal da língua inglesa. Aprendi sobre tipos 
de atividades dirigidas e atividades livres, assim como a 
gradação entre os extremos. Os professores superviso-
res, do quadro efetivo da Faculdade de Letras, tratavam 
também de nos ensinar sobre crenças e postura em sala 
de aula. Lembro-me da primeira atividade no curso de 
formação. A professora solicitou aos estagiários que fi-
cassem em pé e repetissem as palavras que ela dissesse. 
A nossa instrutora contou uma historinha: “havia um 
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grande sábio no oriente chamado Kibu”, depois ela con-
tinuou: “e um filósofo no ocidente chamado Rousseau, 
mas”, dizia ela, “nós podemos nos equiparar a eles, 
depende das nossas crenças. Então, para nos colocar 
no mesmo nível desses sábios, vamos repetir a frase: 
‘Kibu, Rousseau, eu’”. E nós a obedecemos cegamente, 
repetindo rapidamente a frase por sucessivas vezes, 
sem perceber que frase enunciada rapidamente criava 
a pronúncia: “que burro sou eu”. Ela nos chamou a aten-
ção para o poder do professor na sala de aula em criar 
crenças junto aos alunos e nos fez enxergar o fato de 
que os alunos muitas vezes obedecem ao professor sem 
questioná-lo, o que nos exige redobrada atenção a fim 
de agirmos eticamente. Lembro-me, ainda, claramente 
dos professores e de cada aula do curso de formação: 
um querido professor que insistia aos estagiários que 
se lembrassem de que, primeiramente, na sala de aula, 
“we have to elicitate”, nós precisamos eliciar, despertar 
a necessidade de o aluno querer saber o conteúdo para 
utilizá-lo; recordo-me, igualmente, das valiosas lições 
de outro professor que nos ensinava a valorizar tam-
bém os erros dos alunos, pois, usando os erros, pode-se 
ensinar e aprender. 

Os colegas professores-estagiários veteranos da lín-
gua inglesa e espanhola, do mesmo modo, foram muito 
acolhedores. Eles tinham muito prazer em compartilhar 
material e atividades com os professores novatos. Enfim, 
a formação de professores do CL/UFG foi a mais com-



257

pleta que já tive como professor. Depois que de lá saí, 
fui ministrar aulas de francês profissionalmente. Hoje, 
continuo professor de francês, no Centro de Ensino e 
Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE), mas ainda per-
cebo minha formação no Centro de Línguas em filigrana 
nas camadas da minha atuação presente. 

Sem a paciência dos professores orientadores para 
com minhas deficiências, sem esse projeto de formação 
docente, eu, certamente, não seria professor. Muitas pes-
soas aprendem nadar na correnteza forte do rio, apren-
dem a nadar, nadando, por assim dizer. Eu, não. Se eu 
tivesse começado meus dias como professor em um mer-
cado de trabalho predatório, eu não teria tido o tempo 
necessário para adquirir as qualidades de que precisava 
para o exercício da docência. E mesmo as pessoas dinâ-
micas, que iniciam sua carreira na educação no segmento 
privado, nem sempre dispõem das melhores condições 
para desenvolver suas possiblidades em relação à do-
cência, seja por excesso de aulas, seja por falta de tempo 
para o aperfeiçoamento e até para o estudo, que obvia-
mente faz parte da nossa composição profissional, mas, 
infelizmente, é visto como atividade estranha ao exercício 
da profissão. Os alunos de cursos de licenciatura, em sua 
maioria, exercem a atividade docente ao mesmo tempo 
em que frequentam as aulas da graduação, como atesta 
o diligente estudo de Bernardete Angelina Gatti e Elba 
Siqueira de Sá Barretto (2007, p.164). 
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Outro indício da modesta origem social 
de um bom número desses estudantes 
aparece quando se observa a tabela 6.6. 
Ela indica que, em média, apenas 26,2% 
dos alunos não trabalham e são inteira-
mente custeados pela família. Ou seja, 
trata-se de estudantes que, na maioria, 
são trabalhadores. 

De um lado, dar aulas durante a graduação pode ser 
algo positivo, pois o aluno já terá experiência na profis-
são e horas em sala de aula como professor, ao concluir 
o ensino superior, por outro lado, pode significar um 
obstáculo ao seu crescimento profissional, pois a prática 
docente não pode ser dissociada do estudo e da reflexão 
crítica da profissão.

Nenhuma das alternativas em que se separa a teoria 
da prática pode ser benéfica na formação de professo-
res. Apresentamos anteriormente o problema de um 
excesso de prática docente sem a reflexão teórica, por 
outro lado pode-se cair no oposto, e reduzir a formação 
de professores à parte puramente teórica. As professo-
ras Selma Garrido Pimenta e Maria Socorro Lucena Lima 
apresentam uma conveniente reflexão sobre os proble-
mas decorrentes da separação entre teoria e prática na 
formação docente.  

Essa contraposição entre teoria e práti-
ca não é meramente semântica, pois se 
traduz em espaços desiguais de poder 
na estrutura curricular, atribuindo-se 
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menor importância à carga horária de-
nominada de ‘prática’. Nos cursos espe-
ciais de formação de professores reali-
zados em convênios entre secretarias de 
educação e universidades, observa-se 
essa desvalorização traduzida em con-
tenção de despesas; aí, as decisões têm 
sido reduzir a carga horária destinada 
ao estágio, ou transformá-lo em ‘estágio 
à distância’, atestado burocraticamente, 
dando margem a burlas. No campo da 
pesquisa, essa desvalorização da prática 
se traduz em verbas menores a projetos 
aplicados, como no caso da educação. 
(PIMENTA; LIMA, 2006, p.7).

A falta de incentivo do Poder Público, acrescida das 
questões de origem social da maioria dos estudantes de 
licenciatura, dificulta a formação de professores no Bra-
sil, em um contexto sistêmico e, infelizmente, faz com 
que o trabalho de professor no nosso país seja uma ver-
dadeira profissão de fé, em que os estudantes, usando 
seus parcos recursos pessoais, realizam o investimento 
que deveria ser oferecido pelo Estado. Desse modo, os 
estudantes laboram na hora em que deveriam estudar a 
fim de se manter na faculdade e formar, a duras penas, a 
mão de obra imprescindível à continuidade da civiliza-
ção e do funcionamento do país. 

Nesse cenário, o projeto do CL/UFG é de extrema 
importância, pois proporciona tempo de estudo aos 
estagiários e formação qualificada, com a excelente su-
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pervisão dos professores supervisores. À época em que 
lá estagiei, eu tinha uma série de deficiências de conteú-
do, dificuldades didático-pedagógicas, tinha vindo de 
uma educação pública básica que estava em frangalhos, 
acrescido de uma história de vida conturbada, portanto, 
o estágio foi importante para respeitar o meu tempo de 
formação. Os alunos das licenciaturas precisam de uma 
formação sólida, entretanto, não existe uma política 
pública que impulsione o preparo necessário para uma 
boa atuação docente. O estágio de formação de profes-
sores, do CL/UFG, e todas as ações ali desenvolvidas se 
opõem ao que Luiz Carlos de Freitas (2002, p. 98) cha-
ma de “o empobrecimento da formação do profissional 
da educação”

o qual se vê limitado a cursos práticos 
de curta duração para sua preparação 
ou a uma imersão acrítica na realidade 
da escola, durante sua preparação pro-
fissional. Além do mais, em nenhum 
momento tais propostas vêm acompa-
nhadas com a decisão de dar mais tem-
po para o professor refletir sobre sua 
prática no interior da escola. 

Assim, ocorre a formação do professor no Brasil, en-
tre dois extremos opostos, um só objetivo economizar 
com educação. O primeiro momento de sua formação é 
marcado por uma intensificação dos aspectos formais 
do estudo, a chamada teoria, e o segundo momento da 
atuação do professor no Brasil, sobretudo aqueles da 
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educação básica, ocorre como pura prática, sem asso-
ciar pesquisa e atividade de ensino. Os gestores públi-
cos enxergam a educação como um gasto e não como 
investimento, e acreditam, dessa forma, economizar 
dinheiro ao erário, principalmente pelo fato de a edu-
cação pública, sobretudo a educação pública básica, 
atender ao segmento mais pobre da população. Manter 
o trabalho do profissional da educação subvalorizado 
parece ser um projeto de Estado. Muitos professores, 
principalmente os da educação básica, são provenien-
tes das classes mais baixas da sociedade. Em relação às 
licenciaturas, recorremos aos dados do importante es-
tudo coordenado por Bernardette Angelina Gatti e Elba 
Siqueira de Sá Barretto (2007, p. 164), sob o título de 
Professores do Brasil: impasses e desafios. Utilizando os 
dados do Pnad, as pesquisadoras afirmam tratando de 
estudantes de licenciaturas: “Observa-se [...] uma clara 
inflexão em direção à faixa de renda mais baixa. É muito 
expressivo o percentual de alunos com renda familiar 
de até três salários mínimos (39,2%), e escassa a fre-
quência de sujeitos nas faixas mais elevadas de renda”. 
O estudo prossegue indicando menor escolaridade dos 
professores do ensino fundamental, com prevalência de 
mulheres e pessoas que se declararam não brancas. Ora, 
parece haver aí um claro diagnóstico da situação dos 
professores. Tal diagnóstico poderia ser utilizado para 
se pensar em soluções para o incentivo da atividade 
docente no Brasil. Entretanto, em vez de tentarem resol-
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ver os problemas de formação de professores no país, 
autoridades e pessoas públicas têm manipulado as inú-
meras dificuldades dos docentes para atacar essa classe 
trabalhadora. Muitos “especialistas em educação”, como 
o economista Gustavo Ioschpe (2013), têm imputado as 
falhas da educação brasileira aos próprios professores e 
não aos gestores das políticas públicas que promovem o 
sucateamento do aparato educacional público do país. 

Iniciativas como a do CL/UFG se mostram extrema-
mente valiosas para lutar contra esse tipo de pensamen-
to, pois ao se analisar uma ação como a do estágio de 
professores do CL/UFG percebe-se que nem o sucesso 
nem o fracasso dos professores dependem de fatores ex-
clusivamente pessoais. Constata-se ali que, com o supor-
te adequado, é possível formar uma boa quantidade de 
bons professores. Os alunos da Faculdade de Letras que 
passam pelo estágio no CL/UFG se tornam excelentes 
profissionais e, onde quer que sigam as suas carreiras 
docentes, dispõem de inúmeras ferramentas adaptáveis 
aos mais diversos ambientes letivos, seja na educação 
básica ou no ensino superior. Entretanto, para tornar-se 
um profissional da educação qualificado e exercer a ati-
vidade docente de maneira satisfatória é necessário um 
longo processo, que se conquista duramente, e tudo isso 
demanda tempo e, sim, incentivos, fomentos, bolsas. 
Nem sempre somente a boa vontade pode transformar 
alguém em um bom professor. A formação docente não 
é algo individual, talvez essa seja uma verdade maior 
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para essa atividade do que para a de outros segmentos 
profissionais. Obviamente, existe o componente indivi-
dual e o mérito próprio de cada um, mas sem o aparato 
coletivo, sem o fomento ao exercício da docência, esse 
esforço individual se esvazia. 

Durante o meu período de graduação, conheci pes-
soas esforçadas, que assim como eu, tinham muitas difi-
culdades, mas estavam dispostas a aprender e a ensinar. 
O curso de formação de professores e o estágio do CL/
UFG provam que, com as ferramentas certas e um pouco 
de investimento, podem-se transformar os egressos do 
curso de licenciatura em efetivos docentes. Os ataques 
aos professores são sempre renovados quando se trata 
de retirar nossos direitos. Para isso, imputam-nos a pe-
cha de corporativistas e vários adjetivos depreciativos 
que preferimos não enumerar para manter o mínimo 
de elegância. O desinvestimento realizado pelo Estado 
gera um círculo vicioso que leva a mais desinvestimen-
to. Portanto, iniciativas como a do Centro de Línguas 
da Faculdade de Letras da UFG se fazem extremamente 
necessárias. Elas permitem que o estudante permaneça 
mais tempo no ambiente escolar, possibilitando mais 
horas de estudo, com essa finalidade, o CL/UFG oferece 
auxílio financeiro e o estudante recebe formação profis-
sional de qualidade. 

No momento presente, a defesa da licenciatura em 
línguas estrangeiras e do estágio docente passa pela 
defesa maior de toda a área de humanas, e de um modo 
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geral a defesa de todas as licenciaturas em sentido am-
plo, e mesmo a defesa de todas as ciências. Não se pode 
conceber desenvolvimento nacional, como querem fazê-
-lo, sem o auxílio dos vários segmentos da área de hu-
manas. De que modo asseguraríamos nossa civilização 
sem as humanidades? Pode parecer pleonástico, mas as 
ciências humanas nos tornam mais humanos. De que va-
leria habitarmos os melhores prédios, aqueles mais bem 
construídos; de que valeria termos a melhor medicina 
e os corpos mais saudáveis e perfeitos; enfim, de que 
valeria focar apenas no aspecto da produção material 
da vida, se a nossa empatia, nossa capacidade de ana-
lisar a linguagem, a nossa capacidade de compreender 
como nos relacionamos; se nossas aspirações éticas e 
estéticas; se todos os aspectos culturais que nos tornam 
humanos estivessem em risco? Deixaríamos todos os 
nossos objetivos de sociedade embrutecidos e pura-
mente guiados pela competitividade, regidos pela “se-
leção” dos melhores, e veríamos, sem empatia, os “não 
selecionados” morrerem à míngua. Verdade é que não 
estamos muito longe disso. Há uma perigosa mercantili-
zação do conhecimento, que o destitui de muitos de seus 
valores. A pura prática de uma educação destituída de 
seus aspectos críticos e teóricos é a maior ameaça atual 
à atividade docente e à nossa civilização.

[...] a partir do contexto criado pelas po-
líticas neoliberais na formação do edu-
cador diz respeito ao aumento de uma 
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visão pragmatista da formação deste 
profissional. A formação do professor é 
preferencialmente vista como algo prá-
tico. O conceito de “prática social” tende 
a ser reduzido ao conceito de “proble-
mas concretos”, e os últimos orientam 
a formação do educador. Com isso, a 
formação teórica do educador corre 
sérios riscos. É importante salientar que 
muitos de nós colaboramos com esta 
visão, quando simplesmente propomos 
uma inversão de ênfase no currículo de 
formação de professor, defendendo o 
predomínio da “prática”. Em nossa opi-
nião, não se trata de inverter o estado 
atual – mais teoria, pouca prática – para 
outro que se caracterize por muita práti-
ca e pouca teoria. (FREITAS, 2002, p. 96)

A publicação do artigo citado, de autoria de Luiz 
Carlos de Freitas, data do ano de 2002. Nesse trecho, o 
autor está tratando do tecnicismo que o neoliberalismo 
quer utilizar para substituir a reflexão e a crítica ineren-
tes ao trabalho docente. É razoável dizer que, no tempo 
presente deste relato, o prognóstico sombrio do referi-
do autor se tornou realidade, talvez, a realidade tenha 
se mostrado até mesmo mais dura. O CNPq (Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
colocou, em 2020, as ciências humanas como não prio-
ritárias na distribuição de incentivos à pesquisa, sobre-
tudo na distribuição de bolsas de incentivo à iniciação 
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científica, o PIBIC. A Capes, fundação vinculada ao Mi-
nistério da Educação, realizou uma séria de manobras 
para obter como resultado final um corte significativo 
no número de bolsas para estudantes da área das hu-
manidades. O PIBID, Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência, a mais importante bolsa de incen-
tivo à docência, vem sofrendo reduções significativas, 
de modo que sua extinção parece ser um projeto a ser 
executado paulatinamente. O tecnicismo aplicado como 
prioridade na educação decorre, na verdade, de uma vi-
são tacanha de administração pública e uma noção falha 
de investimento público. Note-se que não falo contra a 
educação técnica, mas contra tornar toda a educação em 
educação puramente tecnicista. Selma Garrido Pimenta 
e Maria Socorro Lucena Lima (2006, p.5) fazem uma 
interessante reflexão sobre a relação da técnica e o exer-
cício da docência:

O exercício de qualquer profissão é 
técnico, no sentido de que é necessária 
a utilização de técnicas para executar 
as operações e ações próprias. Assim, o 
médico, o dentista necessitam desenvol-
ver habilidades específicas para operar 
os instrumentos próprios de seu fazer. 
O professor também. No entanto, as 
habilidades não são suficientes para a 
resolução dos problemas com os quais 
se defrontam, uma vez que a redução às 
técnicas não dá conta do conhecimento 
científico nem da complexidade das 
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situações do exercício desses profissio-
nais. Nessa perspectiva, o profissional 
fica reduzido ao ‘prático’, o qual não 
necessita dominar os conhecimentos 
científicos, mas tão somente as rotinas 
de intervenção técnica deles derivadas.

Realmente, nenhuma técnica poderá substituir o 
conhecimento em profundidade, e para adquiri-lo não 
existe roteiro nem fórmula pronta, é necessário tempo 
de estudo, tempo de profissão, intercâmbio de ideias 
com outros pesquisadores, dentre outros fatores. O go-
verno acredita que pode simplesmente fabricar toda a 
mão de obra que falta ao país do dia para a noite ao co-
locar a formação tecnicista como prioritária em relação 
à formação crítica. Pior: há uma crença generalizada de 
que investimento em educação, sobretudo na educação 
não tecnicista, não dá ao estado retorno financeiro, que 
é o único tipo de retorno esperado por uma gestão neo-
liberal. Na verdade, o fomento à educação traz inúmeros 
benefícios à sociedade, aí incluso o retorno financeiro, 
contudo, é algo que não ocorre a toque de caixa. Investir 
em educação é como plantar uma árvore, talvez, somen-
te as futuras gerações se beneficiarão de sua sombra. 
Nesse tipo de gestão sempre disposta a estrangular o 
orçamento para educação, projetos como o estágio de 
professores do CL/UFG se mostram necessários, pelo 
fato de obter recursos próprios para dar continuidade 
ao investimento na formação de professores de qualida-
de, sem depender da boa-vontade de gestores públicos 
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na distribuição de bolsas para fomentar o exercício da 
docência junto aos alunos das licenciaturas em Letras. 

Está sendo efetivado agora o corte das bolsas de ini-
ciação científica para as ciências humanas e mesmo para 
as demais ciências. Essa decisão provém da absurda 
crença de que o investimento em educação deve ter um 
retorno imediato. Nesse contexto, todas as ciências e, de 
modo mais contundente, as ciências humanas perderam 
a prioridade na distribuição de bolsas de incentivo à ini-
ciação científica, que eram oferecidas pelo Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovações. A partir do ano presen-
te, para terem chance de receber essa bolsa, os pesqui-
sadores brasileiros precisarão enquadrar sua pesquisa 
nas Áreas de Tecnologias Prioritárias, vale dizer que os 
gestores querem reduzir as ciências a um pragmatismo 
tecnicista que aparenta se esquecer de que, no fundo de 
toda grande descoberta científica, estão reflexões teó-
ricas isoladas de quaisquer questões de ordem prática. 
Ações como essa comprometem a qualidade do ensino 
e da pesquisa no Brasil. Os gestores parecem acreditar 
que podem, com tal condução política, transformar o Es-
tado em um grande patrocinador de startups. A educa-
ção tecnicista é vista como um investimento de retorno 
imediato, geradora do capital humano, pois “no discurso 
do capital humano, as pessoas são vistas como merca-
dorias que detêm valor, o qual pode ser aumentado pela 
ação da educação sistemática” (FREITAS, 2002, p. 99). 
Acontece que, sem investimentos na base de uma edu-
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cação sólida em todos os campos do conhecimento, esse 
tipo de ação está fadado a se tornar nulo. É como cons-
truir um edifício, iniciando a obra pelo teto. Sob os ata-
ques de políticas públicas tão desastradas, as ciências 
humanas e sociais são as mais castigadas; as licencia-
turas estão marginalizadas por uma administração que 
não compreende a importância da educação e mostra 
isso na distribuição dos recursos públicos. 

Acreditar que aquilo que não se transforma em moe-
da não possui nenhum valor pode enfraquecer muitos de 
nossos aspectos civilizacionais. Devemos nos questionar 
sempre sobre que tipo de humanidade queremos que 
ocupe as construções que formam a paisagem urbana e 
rural de nossa sociedade, que aspirações humanas que-
remos que movam nossas ações, nossos corpos. Bakhtin 
(2000) percebe que a linguagem não está separada da 
materialidade de uma determinada sociedade, mas ela 
decorre do modo de produzir a vida materialmente. As 
cidades com suas construções, o campo e seus modos de 
produção da vida, enfim, cada instituição produz deter-
minada forma de se comunicar. Em uma relação dialética 
a linguagem modifica e é modificada por essas diversas 
instituições, assim, a comunicação verbal se modifica 
e se adequa a cada segmento da sociedade. As ciências 
humanas são imprescindíveis para compreendermos a 
linguagem a fim de não sermos manipulados por ela ou 
sermos meramente utilizados como joguetes de forças 
maiores que a instrumentalizam sem nenhuma ética. As 
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linguagens enformam nossas crenças, ações, relações, 
expressões pessoais e a maneira como produzimos nos-
sa vida. A linguagem está na base de nosso posiciona-
mento axiológico de nossos valores perante o mundo, 
e de nossas possibilidades epistemológicas de conhecer 
o mundo ao nosso redor. Por fim, até mesmo nossa per-
cepção sensorial das coisas é mediada pela linguagem. 
A formação do professor deve vincular a formação 
disciplinar à prática, e ainda deve promover a reflexão 
crítica do profissional no contexto social maior em que 
seu trabalho se insere. Esta é a reflexão realizada pelas 
professoras Selma Garrido e Maria Socorro (2006. p. 6):

Na verdade, os currículos de formação 
têm-se constituído em um aglomerado 
de disciplinas, isoladas entre si, sem 
qualquer explicitação de seus nexos 
com a realidade que lhes deu origem. 
Assim, sequer pode-se denominá-las de 
teorias, pois constituem apenas saberes 
disciplinares, em cursos de formação 
que, em geral, estão completamente 
desvinculados do campo de atuação 
profissional dos futuros formandos. 
Neles, as disciplinas do currículo assu-
mem quase total autonomia em relação 
ao campo de atuação dos profissionais 
e, especialmente, ao significado social, 
cultural, humano da ação desse profis-
sional. O que significa ser profissional? 
Que profissional se quer formar? Qual a 
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contribuição da área na construção da 
sociedade humana, de suas relações e de 
suas estruturas de poder e de domina-
ção? Quais os nexos com o conhecimen-
to científico produzido e em produção? 
São questões que, muitas vezes, não 
são consideradas nos programas das 
disciplinas, nos conteúdos, objetivos e 
métodos que desenvolvem.

Percebe-se que a formação de professor, nela in-
cluído o estágio docente, deve responder a questões 
maiores do que somente a maneira com a qual o pro-
fessor vai apresentar o conteúdo de sua disciplina aos 
alunos. O estágio de professores não deve se esquecer 
de possibilitar ao aluno de licenciatura que se torne 
um leitor crítico capaz de analisar seu contexto e fazer 
outras pessoas refletirem sobre ele na produção dos 
múltiplos significados. O fomento às licenciaturas e às 
ciências humanas contribui para a emancipação social e 
política do povo na medida em que difundem o conheci-
mento e contribui para a reflexão crítica das diferentes 
linguagens. Portanto, a série de ataques à educação, 
às licenciaturas, a todos os campos das ciências e às 
ciências humanas e sociais, mais particularmente, afeta 
negativamente nossa capacidade, enquanto sociedade, 
de utilizar a linguagem para nossa emancipação e para 
o bem-estar coletivo. Em meio a tantas adversidades e 
ataques contra as humanidades e as licenciaturas, nesse 
momento em que estão quase extintos o incentivo e o 
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financiamento à formação de professores, o CL/UFG se 
posta como um importante lugar de promoção da ativi-
dade docente junto aos estudantes das licenciaturas da 
Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás.

Hoje, me entristece bastante ver pessoas defenderem 
uma espécie de darwinismo social, em que os sem “qua-
lificação” devem ser relegados às margens do mercado 
de trabalho e, por conseguinte, da sociedade. Por que 
não qualificar então as pessoas que precisam de quali-
ficação? Para responder a essa questão, especialmente, 
o estágio é essencial, pois ele respeita o professor em 
formação, respeita seu processo de aprendizado, da-
das as dificuldades decorrentes das diversas histórias 
de vida dos seres humanos que pretendem se dedicar 
à educação. Desse modo, o CL/UFG contribui com uma 
ação inclusiva. Esse projeto faz a diferença na formação 
de professores de línguas estrangeiras, ao oferecer for-
mação didático-pedagógico, acrescida da formação nos 
aspectos éticos, críticos e teóricos, contribuindo, ainda, 
com suporte material para que os alunos possam persis-
tir em uma atividade cujo caminho é repleto de atribula-
ções. Muitas são as circunstâncias contrárias à atividade 
docente no Brasil, contudo, o Centro de Línguas da Fa-
culdade de Letras da UFG resiste na tarefa civilizatória 
da formação de professores. 
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REFLECTIONS ON TEACHING ENGLISH 
FOR SPECIFIC PURPOSES AT A LANGUAGE 
CENTER1 

Patricia Veronica Moreira
Eliane Carolina de Oliveira

Introduction

This work aims to show the relevance of a language 
center at a public university to foster reflective teach-
ing education of future teachers in the area of foreign 
languages. In order to do that, we analyze two points 
of view. The first one is a glimpse at the teaching edu-
cation process and the personal experience of one of 
the article’s authors and some of the aspects involved 
in the process of becoming a teacher at the Language 
Center (Centro de Línguas - CL)2 at the Federal Uni-
versity of Goiás (Universidade Federal de Goiás - UFG). 

1 This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamen-
to de Pessoal de Nível Superior - Brasil (Capes) - Finance Code 001.

2 The authors decided to keep the acronyms of institutions in Portu-
guese.
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The second perspective is based on data collected in an 
action-research for an undergraduate paper, concerning 
groups of English for Specific Purposes (ESP) in a hybrid 
environment that took place at the CL. 

Furthermore, we believe our viewpoint in this article 
demonstrates the CL scientific engagement and com-
mitment towards society. It must be pointed out that the 
CL, created in 1995, is an extension project that offers 
services from the micro-universe, which is the academic 
domain, to the macro-universe that corresponds to the 
outside community, allowing people, in general, to learn 
a foreign language according to their needs.

The history of the CL shows varied reasons for emer-
ging and being established at the Faculdade de Letras 
(FL) at the UFG. Among them, the academic community 
demand was undoubtedly expressive, which reflects 
directly their needs to fulfill professional requirements, 
for instance, being able to participate in exchange pro-
grams, and, in order to do that, they should be competent 
in a foreign language. From the historiographic point of 
view, the 1990s represent the emergence and spread 
of exchange programs between universities around 
the world as well as the growth of internet access (CL, 
2019). By recovering these brief historical aspects, we 
may establish an analogy between its creation and the 
main goals of ESP courses, as their curricula are also 
centered on learners’ needs and demands. 
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On the other hand, if we extend the analogy, broad-
band internet access and proper skills to use online 
tools nowadays have shown worldwide that critical sit-
uations, like the current pandemic of COVID-19 (coro-
navirus disease), caused by SARS-CoV-2 (WHO, 2020), 
are problematic and the unsolved issues can escalate 
beyond control, especially in underdeveloped countries. 
According to Thompson, “[…] UNICEF warns inherent 
inequalities in access to tools and technology threaten 
to deepen the global learning crisis” (THOMPSON, 2020, 
online); in fact, a preexisted crisis. Then, we may won-
der how Brazilian teachers, schools, and students will 
overcome all types of issues that may interfere in the 
learning process. Although we do not have a prompt 
answer for it, we bet on how universities deliver knowl-
edge through their researches could give some possible 
paths to be followed. 

Based on the aforementioned issues, it seems that 
all teaching scenarios can contribute to establishing an 
environment of inclusive learning rather than selective. 
For these main reasons, we chose to recover a research 
carried out in 2011, where students faced the challen-
ges of experiencing blended learning in a hybrid envi-
ronment3. 

In the subsequent parts of this work, we present the 
teaching practice at the CL to discuss the emergence of 

3 This type of learning/environment is better explained in the section: 
Fostering autonomy in a hybrid environment.



277

a reflective education, based on actions in the form of 
researches guided to solve specific problems.

Teacher education at the Language Center

Within the perspective of semiotic practices (FONTA-
NILLE, 2008), the teacher is seen as a form of life, re-
sulted from the strategy systematization and behavior 
iconization, which comprises different practices. During 
teacher education, the teaching practice has a significant 
role in the process of forging a teacher’s identity and, 
consequently, his/her form of life. The predicative scene 
is composed of different actors who perform adjust-
ments and follow established programs in the course of 
this practice; changing it according to the reality they 
are immersed in. According to Kaneko-Marques (2015), 
teaching practice is the subject of different studies. Even 
considerations about how to name this practice, for 
instance, like training or not, have been taken. Several 
authors, such as

Burns and Richards (2009), Richards 
(1998), Wallace (1991), Williams (2001), 
and Zeichner (2008) argue that catego-
rizing professional teacher preparation 
as training reduces teacher education to 
the mere application of strategies and 
techniques created and sustained by ex-
ternal researchers who are distant from 
the needs and particularities of a deter-
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mined educational context. (KANEKO-
-MARQUES, 2015, p. 64). 

Richards and Nunan (1996) suggested, in the 1990s, 
that, in order for the field of second language teacher 
education to move forward, “there should be a move-
ment away from a ‘training’ perspective to an ‘education’ 
perspective” (RICHARDS; NUNAN, 1996, p. xii, emphasis 
in the original). For the authors, teacher training is cha-
racterized by approaches that consider teacher prepa-
ration as familiarizing student-teachers with techniques 
and skills so that they can be immediately applied in the 
classroom whereas teacher education is characterized 
by approaches which involve teachers in a more cogni-
tive process which presupposes developing theories of 
teaching, understanding the nature of teacher decision 
making as well as strategies for critical self-awareness 
and self-evaluation. Leffa (2001) further argues that 
teacher training and teacher education should be dis-
tinguished and claims that training is broadly defined as 
“the preparation to perform a task that produces imme-
diate results” whereas education “is seen as a prepara-
tion for the future” (LEFFA, 2001, p. 333).

The courses which are usually offered by private lan-
guage schools to their future teachers and aimed at sim-
ply developing competence in the use of teaching mate-
rials are classic examples of teacher training according 
to Leffa (2001). Teacher education, on the other hand, is 
a continuous process which seeks reflection and the rea-
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son why an action is taken the way it is done. In the tea-
cher education perspective, there is also a concern with 
the theoretical basis that underlies the teacher’s activity. 

Therefore, it is possible to understand that, for the-
se authors, teacher education is more than following a 
certain number of steps and ingredients for a recipe to 
succeed. According to Kumaravadivelu (2012), “teacher 
education is not just about teachers and their education. 
It is infinitely more than the two put together. It is often 
called upon to tackle critical issues and questions that 
go far beyond their boundaries” (KUMARAVADIVELU, 
2012, p. 1). For these reasons, teaching practice has a 
major role in the formation of teachers, once it enables 
a reflective process as part of it. The expected results 
from this practice are the actions specifically drawn for 
the development of a collaborative environment that 
is interested in learning as a continuous process. Thus, 
the reflective language teacher education approach has 
the goal that the future teachers will be able to reflect 
on their practices, “[…] aiming at language teaching, 
learning optimization and continuous self-professional 
development” (KANEKO-MARQUES, 2015, p. 64).

Another important actor in this predicative scene 
(FONTANILLE, 2008) is the professional in charge of 
supervision whose encouragement guides studen-
ts towards this reflective practice, which also fosters 
autonomy. The teachers are, consequently, capable of 
making their own decisions, whether it is to solve a 
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problem or not, they will take into consideration factors 
that are beyond passions and emotions, based primarily 
on research conducted by them. Consequently, one way 
to define the supervisor figure in the practice is to un-
derstand their main role: “We defend that the role of the 
supervisor is to support teachers’ pedagogical knowle-
dge construction through collaborative discussions of 
their pedagogical practice” (KANEKO-MARQUES, 2015, 
p. 68). Besides, Kaneko-Marques points out supervisors 
are the ones able to ensure that teaching practice ex-
perience in a school will lead to “professional develop-
ment” (KANEKO-MARQUES, 2015, p. 66).

Regarding these previous issues about teaching 
practice as one among others in the teacher’s form of 
life establishment, we briefly describe how the CL is a 
space where many pieces of the teaching practice, in the 
teacher education perspective, are present. Firstly, we 
stated before that the CL is an extension project which 
offers foreign languages courses as well as Portuguese 
and Brazilian Sign Language to the academic communi-
ty (students, employees, professors, among others) and 
the external community. At the same time, it is a place 
dedicated to teaching education. The teachers at CL are 
also students of undergraduate courses at the FL, and 
they are all supervised by professors of the same faculty. 
At the time I underwent the process to become a tea-
cher at CL, it started with an entrance exam divided into 
theoretical and didactic tests. After those first tests, the 
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candidates had a six-month training course with diffe-
rent professors about teaching practices, which are fun-
damental for those who are under the transformation to 
become a teacher. 

Although the undergraduate courses offer satisfac-
tory disciplines about teaching education, the CL gives 
and creates unique opportunities to learn how to be a 
competent and humanistic teacher. After the course, 
students undergo another test, and if they succeed, they 
are given groups and can start their path as teachers 
under the supervision of a professor. The supervisor 
advises the new teacher in planning, evaluation, and 
several other moments to certify not only the reflecti-
ve and autonomous formation of the student-teacher 
(KUMARAVADIVELU, 2012; KANEKO-MARQUES, 2015), 
but to ensure the external and academic communities 
receive a quality course.

With respect to formation, one may affirm that the 
CL provides students long life term experiences and 
chances in the real world as it offers both theory and 
practice. Teachers learn to be researchers and to have a 
broad sense of their roles in the classroom, performing 
autonomously, and being in constant dialogue with their 
students and supervisor:

Previous studies (BATISTA, 2007; 
CELANI, 2000; STURM, 2008; VIEIRA-
-ABRAHÃO, 2001) have indicated that 
English as a foreign language (EFL) tea-
cher education courses still struggle to 
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coherently balance theory and practice 
in order to enable future teachers to 
reflect critically on their pedagogical de-
cisions and to theorize from their own 
practice by conducting their own stu-
dies. As Kumaravadivelu (2006) argues, 
reflection and autonomy are key ways 
for teachers to become researchers 
in their own classrooms. When they 
recognize their potential to theorize 
from their own practice and practice 
what they theorize through observation, 
analysis, and evaluation, they become 
able to engage in continuous self-pro-
fessional development. (KANEKO-MAR-
QUES, 2015, p. 65, our emphasis).

This co-authored article is proof that reflection and 
autonomy go hand in hand with becoming a researcher-
-teacher4. However, it would not have been possible if 
the CL had not opened a space for reflective teaching 
to take place and if the supervisors had not stimulated 
them as the main characteristics to be developed by 
the teachers. When the CL and supervisors adopt this 
reflective approach, teachers are expected to become 
“reflective practitioners who deeply think about the 
principles, practices, and processes of classroom ins-

4 The co-authors’ relationship once was of a teacher (Patricia) and su-
pervisor (Professor Eliane Oliveira) level. The increasing interest in 
computer mediation in learning, distance learning, new technologies, 
among other aspects, happened due to this relationship, as Oliveira 
developed these subjects in her researches throughout her career. 
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truction and bring to their task a considerable degree 
of creativity, artistry, and context sensitivity” (KUMA-
RAVADIVELU, 2012, p. 9).

Furthermore, the teacher is part of a personal trans-
formation, not only for themselves but also for their 
students (KUMARAVADIVELU, 2012). The reflective tea-
ching practice transforms the future teacher’s identity, 
as portrayed by Machado and Amâncio (2018): “We see, 
then, that reflection on classroom experiences not only 
by teachers (in-service contexts) but also by student tea-
chers (pre-service contexts) may have the potential to 
create fruitful spaces for understanding the formation of 
our identities […]” (MACHADO; AMÂNCIO, 2018, p. 241). 

It seems, grosso modo, that all people involved in the 
universe of teaching education, who interact at some 
level, change, at least, concerning their personal and 
professional identities. Machado and Amâncio highli-
ght, when they discuss the identity concept according 
to Barkhuizen’s ideas, how social interactions (between 
teachers, learners, even materials and places) influence 
teacher’s identity transformations in the long run and, 
they conclude that: “[…] the identity of the language 
teacher is very much associated to the core idea of iden-
tity itself, involving notions of heterogeneity and mul-
tiplicity within its subjectivity” (MACHADO; AMÂNCIO, 
2018, p. 242).

That being mentioned, it is simple to understand how 
teachers and their supervisors are engaged in resear-
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ch. In our case, we retrieved a research carried out in 
2011 for this work. The study aimed at improving ESP 
students’ reading skills with specific strategies and with 
the use of new technologies. To achieve our goals at that 
time, we approached different theories related to distan-
ce education, to fostering of autonomy, to the concepts 
of reading skills and reading strategies, and to the use 
of new technologies in learning and teaching a foreign 
language through the Moodle platform and the softwa-
re Hot Potatoes. In the next part, we briefly discuss ESP 
and present some excerpts of the research, especially the 
ones that convey learners’ feedback about their learning 
process and how they see themselves in it.

English for Specific Purposes: setting the scenario

In a nutshell, the project of ESP in Brazil appeared in 
the late 1970s based on the necessity of Brazilian uni-
versities (FERREIRA; ROSA, 2008). According to these 
authors, with the development of new technologies, 
there was a bigger pressure of renewing the information 
known in academic production and research. It also had 
to do with the worldwide production of academic papers 
in English. As a result, “[…] many university departments 
of English throughout Brazil were being called on to pro-
vide specialized English courses for various departments 
of both pure and applied sciences” (CELANI et al., 1988, 
p. 4). Thinking about the current context, it is relevant 
to highlight that not only universities offer ESP courses, 
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but also the Federal Institute of Education, Science and 
Technology (Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia - IFs) in several states in Brazil, and some lan-
guage institutes as well. The ESP courses we investigated, 
for instance, were developed at the CL at UFG. This kind 
of ESP course was and is still offered every semester to 
the academic and external communities. 

Although our focus was mainly on reading skills, ESP 
courses aim to reach the learners’ goals, in other words, 
it is an approach based on the needs of the students ra-
ther than on a specific skill. The latter became one of 
the most famous myths in Brazil as several people are 
led to believe that ESP courses focus solely on reading 
(ARAÚJO, 2015, p. 59).  

Back in time a little bit more, in 2010, as part of the 
Practicum activities of the English teaching undergra-
duate course, we (students) were asked to identify a si-
tuation we wanted to investigate in a school, for instance, 
and to design an action plan to be applied in our practi-
ce. In the first semester of 2011, we decided to apply the 
actions planned at the CL in two groups of ESP, under 
the supervision of the co-author of this work. According 
to Burns (2010), an action-research (AR) might improve 
teaching based on the results of the study. Furthermore, 
the author understands the AR as an important move in 
the teacher’s performance because they stand for their 
role as a researcher in the teaching context:
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So, in AR, a teacher becomes an “in-
vestigator” or “explorer” of his or her 
personal teaching context, while at the 
same time being one of the participants 
in it. So, one of the main aims of AR is 
to identify a “problematic” situation or 
issue that the participants – who may 
include teachers, students, managers, 
administrators, or even parents – con-
sider worth looking into more deeply 
and systematically […] The central idea 
of the action part of AR is to intervene 
in a deliberate way in the problematic 
situation in order to bring about chan-
ges and, even better, improvements in 
practice. Importantly, the improvements 
that happen in AR are ones based on in-
formation (or to use the research term, 
data) that an action researcher collects 
systematically. (BURNS, 2010, p. 2).

We conducted the research based on a specific pro-
blematic situation: students needed to read academic 
texts in English without feeling frustrated due to the lack 
of reading fluency. In addition to it, the ESP groups at CL 
were usually large, which made it difficult to approach 
every single student to give proper feedback and design 
a course according to each one’s needs. Part of our AR 
was to increase students’ autonomy, so we decided to 
implement a hybrid teaching environment (virtual and 
face-to-face classes) in the ESP courses at CL. Our main 
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interest was to observe students’ performance indivi-
dually, by increasing opportunities to learn English with 
the mediation of the computer and its tools. Therefore, 
we decided to use the Moodle5 platform and the activi-
ties created with the software Hot Potatoes6. These tools 
would enable students to interact with the language in 
different ways and, consequently, would also optimize 
their opportunities for learning and improving their 
reading skills, as the virtual tools reach more than one 
type of learning style and other motivational aspects. As 
Warschauer stated:

The most frequently-cited motivating 
aspects of computer-assisted instruction 
include (a) the novelty of working with 
a new medium (Fox, 1988), (b) the indi-
vidualized nature of computer-assisted 
instruction (Relan, 1992), (c) the oppor-
tunities for learner control (Hicken, et 
al., 1992; Kinzie, et al., 1988; Pollock 
and Sullivan, 1990; Williams, 1993), and 
(d) the opportunities for rapid, frequent 
non-judgmental feedback (Armour-Tho-

5 Moodle is a Course Management System (CMS), also known as a Lear-
ning Management System (LMS) or a Virtual Learning Environment 
(VLE). It is a free web application that educators can use to create 
effective online learning sites: http://moodle.org/?lang=en

6 “The Hot Potatoes is an authoring tool suite which includes six appli-
cations, enabling you to create interactive multiple-choice, short-an-
swer, jumbled-sentence, crossword, matching/ordering and gap-fill 
exercises for the World Wide Web. Hot Potatoes is freeware, and you 
may use it for any purpose or project you like. It is not open-source” 
(HOTPOT: http://hotpot.uvic.ca/).

http://moodle.org/?lang=en
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mas, et al., 1987; Waldrop, 1984; Wu, 
1992). (WARSCHAUER, 1996, p. 1-2).

On the other hand, we also took into consideration 
the possible barriers concerning a hybrid environment. 
According to Galusha (1997), there are different catego-
ries of students’ barriers, for instance, costs and motiva-
tors; feedback and teacher contact; student support and 
services; alienation and isolation; lack of experience, 
and training. As Knapper points out, “[…] more so than 
traditional students, distance learners are more likely to 
have insecurities about learning” (KNAPPER, 1988 apud 
GALUSHA, 1997, p. 8). Another problem is the lack of 
feedback given or even direct contact with the teacher, 
which is reduced. However, these barriers can be mini-
mized by means of email or instant message apps, video 
conferences, and other tools that provide interaction 
between students and teachers. It is also problematic 
for the lack of training; in other words, the know-how to 
use the new technologies:

Many adult students are not well ver-
sed in the uses of technology such as 
computers and the Internet. Using elec-
tronic medium in distance learning can 
inadvertently exclude students who lack 
computer or writing skills. These skills 
are required if computer technology is 
used. Students will typically be offered 
volumes of electronic-based informa-
tion. Using this information will be a 
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problem for some non-technical stu-
dents. They must be taught how to ma-
nage, not only their study time, but the 
materials presented as well. (GALUSHA, 
1997, p. 11).

Taking into account the pros and cons, the research 
participants were all students involved in the chosen 
courses at CL, the teacher and the supervisor7 who was 
working collaboratively to develop the research. Firstly, 
we describe the scenario it took place, and then, we ex-
plore some of the results. 

The groups that we collected the data had two clas-
ses during the week. We divided them into face-to-face 
and virtual classes. Although we had implemented the 
hybrid environment in the first semester of 2011, we 
collected data for analysis in the second semester only. 
We analyzed two groups of ESP courses, one with 21 
students (16 attended regularly) and the other group 
with 23 (17 attended regularly). 

To accomplish the goals, we first applied question-
naires to identify students’ motivation to study English 
through texts and the internet. Their answers were 
usually posted on forums on the Moodle platform. We 
also made observations of the classes through a field 
diary and conducted a final interview with one student, 
who participated in both semesters. It is important to 

7 Although the supervisor does not appear explicitly in the excerpts 
analyzed, we conducted the research together step by step.
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reinforce that in the Moodle platform, when students do 
not log in for more than 120 days, they are automati-
cally excluded, and we just noticed that after losing all 
the data from the first semester. This also explains the 
reason we were mainly focused on the second semester. 
Finally, to answer our questions for the development 
of the project, we analyzed their answers to the ques-
tionnaires and feedback on forums. Their answers were 
written in Portuguese, but we translated them for this 
paper. We also named the participants as P1, P2, and so 
on, and the teacher as T1. Given the general context of 
the research carried out, we addressed subsequently 
some excerpts of the analysis that indicate issues con-
cerning autonomy in a hybrid learning environment.

Fostering autonomy in a hybrid environment

In our practice as language teachers we observe that 
the majority of Brazilian students depend a lot on their 
teachers for subject matter learning and show little ini-
tiative in taking charge of their own learning. When it 
comes to individual study time, to using organizational 
skills and being stimulated to discover new knowledge 
for them, we perceive that these issues represent an 
academic challenge for our students. 

When we think about the motivating aspects for lear-
ners to look for ESP courses, their main goal is normally 
connected to academic or professional objectives rather 
than pleasure. Moreover, teachers cannot see ESP stu-
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dents as empty vessels, even if they come to ESP classes 
with no or little knowledge of the English language. We 
must acknowledge that they have a great amount of rea-
ding experience in their mother tongue that will be use-
ful in their readings in the foreign language. What most 
of them lack is the ability to take charge of their own 
learning which corresponds exactly to Holec’s (1981) de-
finition for autonomy (HOLEC, 1981 in BENSON, 2006). 

For students to have autonomous characteristics, 
Nissilä (1999) claims that teachers need to change the 
way they teach. It is necessary a “shift from the view of 
teaching as transmission of knowledge, to transactional 
teaching whereby learners are facilitated to autono-
mous, active thinking, and learning” (NISSILÄ, 1999,  
p. 9). Dickinson (1995) relates autonomy to accounts 
of motivation in an attempt to support the claims made 
about the efficacy of learning autonomy. For the author, 

several areas of research into motiva-
tion in general education suggest that 
motivation to learn and learning effec-
tiveness can be increased in learners 
who take responsibility for their own 
learning, who understand and accept 
that their learning success is a result 
of effort, and that failure can be over-
taken with greater effort and better use 
of strategies. (WANG and PALINCSAR, 
1989 in  DICKINSON, 1995, p. 168).
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In addition, according to Pulist (2001), years ago the-
re were courses designed for the teacher as the center 
of learning, in other words, teacher-centered courses. 
The change involves teachers and learners because they 
both need to commit to the learning process, “[…] which 
is interactive, creative and learner-centered” (PULIST, 
2001, p. 43). It means that from this perspective, the 
teacher is seen as a facilitator and not as the holder of 
knowledge, and the center of learning changed (or is 
changing) from the teacher to the learners. This change 
is a challenge for both parts. For instance, the learners 
need to learn how to learn, that is to say, to adapt, and 
to focus attention on autonomous thinking and, also, all 
competencies demanded in the hybrid environment, 
like the skills to deal with the new technologies. For Pu-
list (2001), it means that:

The learner becomes individually re-
sponsible to his own decisions and set-
ting his learning objectives. He has to be 
aware of the fact that learner-centered-
ness does not mean his domination of 
the programme, rather it requires intel-
lectual accountability (Norman, 1996) 
and he must be adaptive to increased 
self-control and self-regulation, and 
practice time management extensively. 
(PULIST, 2001, p. 45). 

On the other hand, teachers are also challenged be-
cause they are responsible for creating an environment 
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that adapts to the learners’ needs and to be capable of 
offering the correct tools to help them enhance their 
autonomy and increase self-control and self-regulation. 
According to Oliveira (2005), the teacher education 
must lead to reflection, in our case, not only about “the 
appropriateness of the language use, but also the ICTs 
use” (OLIVEIRA, 2005, p. 38). Oliveira also states that 
“the construction of knowledge can happen through 
data collection in the workplace and the reflection on 
them” (OLIVEIRA, 2005, p. 38), which can collaborate to 
establishing learning centered on students.

Besides, to foster autonomy, teachers need to help 
students develop their abilities and, in the current 
work, abilities to read a text well through the use of 
strategies and, above all, increase their motivation, not 
only through Information and Communication Techno-
logy (ICT) tools, but also taking into consideration their 
own life experiences. 

One way to see this happening is to observe that 
students’ autonomy may be fostered when they come 
to class and say what they want to do and what their 
objectives are. In a hybrid context, where the teacher is 
not there physically, just virtually, students are left alone 
to do the tasks at their own pace. Therefore, the teacher 
should listen to them and plan the curriculum accordin-
gly, which is not a simple task. Besides, an online/hybrid 
course requires autonomous skills and students need 
help to develop them. In this case, it is prominent that 
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students learn how to learn; otherwise, they might be 
frustrated for not being able to do what they are reques-
ted to, especially in virtual classes. Another autonomous 
behavior is the possibility to choose some of the texts to 
be worked in classes. This kind of activity might increa-
se their motivation and also engagement with the ESP 
course. As stated by Ajideh (2009):

To transfer the responsibility of selec-
ting materials to learners is supported 
by (Hollec, 1987, Vitori, 1995), because 
it stimulates their interest, enhance the 
do-it-yourself ability. To my own expe-
rience engaging learners in activities 
of selecting, preparing and presenting 
materials could be considered creative 
because these activities involve pro-
blem–solving and decision–making. 
(AJIDEH, 2009, p. 165).

Regarding the hybrid (or blended) learning context8, 
Sharma and Barrett (2007) state that the crucial element 
in blended learning is an appropriate balance of face-
-to-face teaching and technology use. In a more recent 
work, Sharma (2010) presents 3 definitions of the term:

Definition 1: a combination of face-to-face and onli-
ne teaching – the classic definition of the term in which 

8 “Blended learning focuses on the combination between offline and 
online learning, whereas hybrid learning is about finding the right 
mix for you out of all the possibilities in learning, no matter if they 
are offline or online.” Available at: <https://www.anewspring.com/
blended-and-hybrid-learning/>. Access on: 27th July, 2020.

https://www.anewspring.com/blended-and-hybrid-learning/
https://www.anewspring.com/blended-and-hybrid-learning/
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classroom teaching or ‘face-to-face’ teaching is combi-
ned with delivery of the online part of the course usually 
through learning technologies, typically involving a Vir-
tual Learning Environment (VLE) such as ‘Blackboard’ 
or ‘Moodle’ and comprising the use of synchronous and 
asynchronous electronic tools.

Definition 2: a combination of technologies – media 
and tools employed in an e-learning environment. This 
definition describes a purely distance learning course, 
with no face-to-face teaching, where learners’ and e-tu-
tors’ communication take place through any number of 
technologies, such as email and interaction apps.

Definition 3: a combination of methodologies – in-
tegration of a number of pedagogic approaches, irres-
pective of the learning technology used, for instance, 
one involving elements of a present-practice-produce 
methodology as well as task-based learning.

Taking into consideration some of these aspects con-
cerning autonomy and hybrid context, we adopted the 
classical definition of the term and conducted the AR in 
a blended environment combining the classroom tea-
ching with the delivery of the online part of the course 
through the Virtual Learning Environment (VLE) Moo-
dle as well as the use of asynchronous electronic tools 
such as the Hot Potatoes application as previously men-
tioned. We also defined the following questions to guide 
the AR at the CL: 
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How do students deal with the use of computers as a 
tool to learn reading in English?;
How would students describe the way they read the 
English texts without the presence 
of the teacher? What are the procedures?; 
How do students feel about the hybrid process imple-
mented in their classes? 

To answer these questions, as stated in the previous 
section, we analyzed their feedback through question-
naires and forums, a place destined to solve students’ 
doubts along the course, and also some notes from the 
field diary. The results are discussed in the section whi-
ch follows.

Results and Discussion

Regarding the question about the use of computers, 
we noticed that some students had difficulties dealing 
with the new technologies as a tool of learning. Even 
though we went to the multimedia laboratory of the 
FL to explain how the course would be developed and 
how they should do the activities on the platform, they 
still showed some difficulties along the semester as the 
following excerpt, by one of the students, shows:

[P1] 
Forum –Wednesday, October 26th 2011, 
15:39. 
Hello, T1. How are you? I did this week 
activity, which counts one point of the fi-
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nal grade. I posted and sent it for evalua-
tion….I would like to know if I have sent 
it correctly? If there is any problem, 
please, contact me as soon as possible. 
I thank you in advance and I am waiting 
for your reply9.

This answer confirms what was stated by Galusha 
(1997) about students’ barriers in hybrid environmen-
ts, as it shows exactly how insecure students felt about 
the use of the internet as a learning tool. The learner 
sent the homework, yet, he still felt that it was neces-
sary to confirm because he was not sure if what he had 
done was correct or not. It is interesting because one of 
the resources in Moodle is the possibility to check all the 
activities they did, how many times, when, the grade, 
etc. The following picture (Figure 1) illustrates the way 
a student sees the homework sent to Moodle (we logged 
in as a student to test it and show the example):
Figure 1: Homework assessment on Moodle platform

9  Original text: Olá, T1, tudo bem? Fiz a atividade desta semana, que 
vale um ponto, postei e enviei para avaliação... Gostaria de saber se 
enviei correto? Qualquer problema, por favor, me comunique o quan-
to antes. Desde já agradeço e aguardo sua resposta.
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Source: authors.

During the courses, other students also showed a 
problem dealing with the Moodle platform. In fact, it 
was a novelty in their lives and the transition to a con-
text where they were in charge of their learning process 
was challenging. Even though we worked together step 
by step, they would frequently feel insecure with simple 
aspects of the platform, such as if the activity done was 
saved or not. At that time, we would do the activity ou-
rselves to check if there was any problem related to the 
activity formulation or any technicality of the platform. 
Besides, this issue helps reinforce the importance of a 
space in the LMS dedicated to solving doubts, like the 
forums. The next excerpt shows a student that had the 
same kind of problem and after a while could find his 
results registered. Once again, we can use here what 
Galusha (1997) points out about students’ insecurities:

[P2] 
Forum – Saturday, November 5th 2011, 
17:42. 
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T1, I did the homework of the recipe, but 
it did not save my score10.

As we could see in Figure 1, the platform records 
when students do activities. However, students at the 
end of the semester would still feel insecure regarding 
the hybrid environment, and it would take more than 
a six-month course to give them confidence enough to 
transit in this new way of learning. Nine years later, 
when we take a look back at this research and compa-
re it to the present days of Brazil amid a pandemic of 
COVID-19, we understand that it was a huge step taken 
towards the teaching and learning practice. Even with 
all difficulties, students embraced our cause and accep-
ted the challenge.

The second and third questions are closely related 
because the implementation of hybrid teaching involves 
the option to have synchronous and or asynchronous 
classes. We chose the latter to provide students the free-
dom to pace the learning process by themselves. Besides, 
the first would require different logistics and planning, 
broadband internet access, a different platform, maybe, 
among other aspects. As it was a course based on rea-
ding skills, we could set this scenario for two reasons: it 
required different lengths of personal time to perform 
the reading activity, and the virtual class could make 
it possible, which is different from face-to-face classes, 

10  Original text: T1, eu realizei a tarefa da receita, porém, não gravou a 
minha pontuação. 
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where teachers set a specific time to do the activity. 
And the virtual class was the moment to practice the 
theory studied during the face-to-face classes. Thus, we 
understood that the asynchronous model would favor 
more students’ engagement and performance than the 
synchronous one or even in-person. 

Therefore, we aimed to understand how they felt 
to study without the physical presence of the teacher. 
The answers were taken from their first feedback from 
Moodle. As a matter of fact, as it was the beginning of 
the semester, students were surprised by the new envi-
ronment. Their first thoughts reflected a preference (or 
even dependency!) for teacher-centered learning as it 
has been previously mentioned:

[P3] 
Feedback about their first experience 
with Moodle – August 23rd 2011. 
I missed the teacher because I am still 
not able to take online classes11. 

[P4] 
Feedback about their first experience 
with Moodle – August 23rd 2011.
I still think that I learn more with the 
presence of the teacher12.

11  Original text: Senti a falta do professor, pois ainda não estou habilita-
do para as aulas online.

12  Original text: Ainda acho que aprendo mais com a presença do pro-
fessor.
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Likewise, at the end of the semester students were 
requested to give a final feedback, in which the position 
of the teacher was once again questioned. Although they 
had the whole semester to start developing their auto-
nomy towards learning, and spite of what was stated by 
Pulist (2001) about the learner becoming individually 
responsible for their learning, we perceived from the 
data that the great majority of students still relied on 
the traditional role of the teacher, as the holder and 
transmitter of knowledge:

[P5] 
Feedback about their experience with 
Moodle and the hybrid environment – 
through e-mail. 
The good side of the online class is to 
choose the best moment to study, but in 
the moments of doubt, it is good to have 
the teacher nearby. Without the pres-
ence of the teacher, we need to learn 
by ourselves (and we do not always 
learn)13. 

[P6] 

13  Original text: O lado bom de aula online é poder escolher o momen-
to melhor de estudar, mas nos momentos de duvidas o bom é que o 
professor esteja perto. Sem a presença do professor, nós alunos preci-
samos aprender sozinhos (e nem sempre aprendemos).
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Feedback about their experience with 
Moodle and the hybrid environment – 
through e-mail. 
In my head, the classes, in general, and, 
especially the classes of foreign languag-
es, are more attractive and motivating 
with the figure of the teacher14.

On the other hand, some students were able to feel 
responsible for their own learning, to have their self-
-control and self-regulation (PULIST, 2001) in order to 
set goals along the semester:

[P7] 
Feedback about their experience with 
Moodle and the hybrid environment – 
through e-mail. 
Without the presence of the teacher, it 
seems that you pay more attention, and 
I think that at some moments, it is better 
because the activity develops according 
to your own pace15.

Afterward, in the third question, the way students felt 
about the hybrid process implemented in their classes, 
we had a great variety of answers. There were answers 
in which the students reported their insecurity or lack 

14  Original text: Em minha cabeça, as aulas em geral, e de línguas em 
particular, são sempre mais atrativas e motivadoras com a figura do 
professor ou professora. 

15  Sem a presença do professor parece que você se sente mais atento, e 
acho que em alguns momentos é melhor porque a atividade caminha 
no seu ritmo.
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of discipline and the right skills to deal with the new 
environment. Furthermore, concerning the positive 
aspects of the hybrid context, students also described 
the advantages and the importance of using new tech-
nologies to enhance their learning and to feel part of this 
“new world” born after the explosion of the internet in 
our western lives:

[P8] 
Feedback about their experience with 
Moodle and the hybrid environment –  
through e-mail. 
Learning through Moodle was unsatis-
factory, from my point of view. Not so 
much because of the specificities of the 
modality, but mainly because of my lack 
of competence and or autonomy to ma-
nage my own learning process. But I am 
improving it, I think. I believe that I am 
part of a generation in transition ... In-
dividuals that are necessarily hybrids ... 
Between before and after the explosion 
of the internet. Then, we have an expla-
nation for the difficulty with the novelty. 
I hope it will pass16.

16  Original text: Aprendizagem no Moodle foi insatisfatória, no meu ponto 
de vista. Não tanto pelas especificidades da modalidade, mas, sobre-
tudo pela minha falta de competência e / ou autonomia para gerência 
de meu próprio processo de aprendizagem. Mas estou melhorando, eu 
acho. Acredito que faço parte de uma geração em transição... Seres for-
çosamente híbridos... Entre o antes e o depois da explosão da internet. 
Daí a dificuldade com a novidade. Espero que isso passe.
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This example shows how our students, and also tea-
chers, were facing an era of transition, from the tradi-
tional system of learning, teacher-centered, to the use 
of new technologies for learning, a more learner-cente-
red approach. Two different changes that confirm what 
Galusha (1997) stated about adult learning in the hybrid 
environment plus their insecurity with the modifica-
tions in our society. The next two answers show what 
Warschauer (1996) states about the motivating aspects 
of learning with computers, for instance, the novelty of 
working with a new medium and the individualized na-
ture of computer-assisted instruction:

[P7] 
Feedback about their experience with 
Moodle and the hybrid environment – 
through e-mail. 
The learning process has been inter-
esting, surrounded by new experiences 
in each class. I think the hot potatoes 
activities are very interesting. They are 
always very entertaining17.

[P9] 

17  Original text: A aprendizagem tem sido interessante, cercada de no-
vas experiências em cada aula. Acho as atividades do hot potatoes 
muito interessante. São sempre muito divertidas.
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Feedback about their experience with 
Moodle and the hybrid environment – 
through e-mail. 
About the course, learning through Moo-
dle has been good; it is a commitment 
that we have to do the activities, even if 
we are outside the classroom and prac-
ticing English through exercises, which 
are considered as attendance. The Moo-
dle also helps us to adapt to the techno-
logical communication in this globalized 
world, which we cannot escape from18.

It is interesting to notice that students, even when 
they recognized their difficulties to follow the virtual 
classes, were aware of their learning. Probably, the next 
step would have been to set strategies to solve specific 
problems in doing the activities. We cannot determine 
that, in one-semester, adult students would recognize 
and make use efficiently of their autonomy. First, you 
open the door, and then, you follow the path. On the 
other hand, some students felt comfortable in that new 
environment, acknowledging how it was relevant for 
them to learn English through ICT tools in our society. 
If we could talk to these students today, their perception 

18  Original text: Sobre o curso, a aprendizagem no Moodle tem sido boa, 
é um compromisso que temos em realizar as atividades, mesmo es-
tando fora da sala de aula e praticando o inglês através dos exercícios, 
que são considerados presença. O Moodle nos ajuda também a adap-
tarmos à comunicação tecnológica nesse mundo globalizado que não 
tem como escapar.
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of our current situation may entail a more autonomous 
point of view as our own has changed over the years. 
What we saw as frustration in the past, today, we see it 
as the beginning of a journey, where each obstacle needs 
to be tackled properly and not ignored by teachers and 
students. By doing so, we can restart the process descri-
bed in the reflective teaching practice process.

Final Remarks

In this work, we aimed to show the relevance of a lan-
guage center at a public university to enhance reflective 
teaching education of future teachers in the area and, 
consequently, to solve a specific problematic situation 
for students of ESP courses, which was to read texts in 
English efficiently and give them individual feedback. 
Therefore, to improve students’ reading skills, we nee-
ded to foster their autonomy in reading and learning 
with the help of ICT tools since, according to St. Louis 
(2005), the internet is a powerful means to promote au-
tonomous learning of a foreign language.

In addition, we perceived during data analysis that 
students did not see themselves as autonomous lear-
ners. Despite their “complaints” about the new envi-
ronment, we also perceived that they took the first step 
forward autonomous learning. They were learning how 
to learn by themselves. It seems to be a matter of time 
and adaptation to achieve a conscious autonomy. Ano-
ther point that showed us some degree of autonomy, 
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even if they were unaware of it, was the moments of 
feedback or moments in which they gave suggestions 
to improve the classes, or the materials to be worked 
with, in other words, they were able to choose and make 
decisions by themselves. Whereas some of the problems 
were still unsolved, like the frustration of ESP studen-
ts about reading in English, we could confirm through 
their performance registered on the Moodle platform, 
that they were improving their reading skills. 

As Warschauer stated (1996) about the lack of fa-
miliarity with the technology, we believe that a more 
extensive training along the semester could have solved 
the problem students had during the course. Although 
we were not able to exhaust the subject of this research, 
we believe we shed some light on how future researches 
could apply the hybrid environment for ESP courses to 
give students more opportunities and tools to enhance 
their autonomy in learning. 

At the time this work was conducted, we believed in 
the need to keep trying to implement the hybrid process 
as a way to develop our skill with the new technologies, 
but mainly, to develop students’ skills with these tools, 
to enhance the learner-centered environment and fi-
nally, to give them more opportunities to learn, which 
matters the most. Nowadays, we can witness how im-
portant it is to try to innovate in the language teaching 
and learning process as well as to include in the teacher 
education courses and disciplines other environments 
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than the more traditional classroom one. It is extremely 
important that we teachers do not stop reflecting about 
new possibilities for our own teaching space to help stu-
dents to learn, specially the hybrid ones.

In conclusion, we strongly believe in the relevance 
of teachers continuing their studies and researches in 
their classrooms as a way to provide themselves self-
-development (KANEKO-MARQUES, 2015; OLIVEIRA, 
2005). Thus, contexts such as the CL at FL/UFG have a 
great role in the reflective teaching practice approach, 
supported by the supervisors, who enable the pedagogi-
cal knowledge construction, with their student-teachers 
through different practices, like the AR implemented 
by them collaboratively. The major contribution of this 
kind of study is to bring to society ways to prevent or 
eradicate in the future the education crisis that excludes 
so many students from the learning process.
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ENSINO DE LÍNGUA INGLESA PARA 
APRENDIZES DA TERCEIRA IDADE NO 
CENTRO DE LÍNGUAS/FL/UFG – RELATO  
DE EXPERIÊNCIA

Valdirene Maria de Araújo Gomes
Mariana Bênia de Paiva

Introdução

O Centro de Línguas da Faculdade de Letras da UFG 
(CL/FL/UFG) sempre teve turmas mistas em todos os 
aspectos, inclusive na faixa etária dos estudantes. Não 
há uma idade específica para ingresso no curso, sendo 
o único pré-requisito que o aluno esteja cursando ou já 
tenha cursado, pelo menos, o primeiro ano do Ensino 
Médio. Essa exigência deve-se ao fato de que, apesar de 
não haver uma idade inicial determinada, o CL/FL/UFG 
não oferece cursos para crianças. Assim sendo, as tur-
mas são geralmente compostas por grupos etários que 
variam desde adolescentes bem jovens a pessoas acima 
dos sessenta ou setenta anos de idade. Como projeto de 
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extensão, o CL/FL/UFG prioriza a presença de alunos da 
comunidade externa, porém vários de seus estudantes 
são também oriundos do Centro de Ensino e Pesquisa 
Aplicada à Educação (CEPAE) ou dos cursos de gradua-
ção da UFG e, consequentemente, a faixa etária das tur-
mas é, predominantemente, jovem. 

Em várias ocasiões, durante sessões de supervisão, 
professores de língua inglesa, cuja supervisora é coau-
tora deste relato, reportaram a ela que alguns alunos de 
mais idade ficavam inibidos em atividades interativas. 
Esses alunos às vezes se intimidavam com o desempe-
nho mais ágil daqueles mais jovens ou não se engajavam 
em assuntos considerados mais juvenis. Além disso, 
os alunos mais velhos geralmente necessitavam de um 
tempo maior para cumprir as atividades ou evitavam 
tirar as suas dúvidas na frente dos colegas de classe. 
Em um determinado dia, depois de decidir trancar o 
seu curso de inglês no CL/FL/UFG, uma professora da 
UFG mencionou em sua justificativa de trancamento que 
seria bom se o projeto tivesse turmas mais “adultas”, 
com menos atividades lúdicas e mais assuntos para um 
público de mais idade. Foi observando as circunstâncias 
antes relatadas e impulsionada por esse comentário 
específico que, no primeiro semestre de 2017, a coorde-
nação do projeto decidiu abrir uma turma experimental 
para a terceira idade. O objetivo seria atender essa de-
manda reprimida e oferecer oportunidade de uma nova 
experiência profissional para os professores do projeto.
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A então coordenadora do CL/FL/UFG já havia ob-
servado à época que um projeto estava tramitando nas 
Comissões do Congresso Nacional, cujo objetivo era 
criar a obrigatoriedade da oferta de atividades de ex-
tensão específicas para idosos. A proposta já havia sido 
votada na Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa 
Idosa como aditivo ao estatuto do idoso. Mesmo sem 
saber se o projeto se tornaria uma realidade, o CL/FL, 
como um dos projetos de extensão de grande público da 
Universidade Federal de Goiás, resolveu se antecipar à 
implantação da medida e ofertar uma turma exclusiva 
para idosos. Outras instituições de ensino superior, tais 
como a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e a Uni-
versidade Estadual de Ponta Grossa, já tinham projetos 
semelhantes há mais tempo (Cardoso et al, 2014; Ma-
chado, Chaves e Oliveira, 2009).

Apesar de haver alunos mais velhos nas turmas de 
todas as línguas ministradas no projeto, a língua esco-
lhida para a turma experimental foi a língua inglesa. O 
motivo da escolha foi a demanda, pois havia um número 
maior de alunos mais velhos nas turmas de inglês do 
que nas turmas das outras línguas. Por ser uma ativi-
dade experimental, somente uma turma foi oferecida 
no primeiro semestre de 2017. A professora da turma, 
e uma das autoras deste trabalho, foi escolhida tendo 
em vista o seu longo tempo de atuação no projeto, a sua 
ampla experiência em turmas iniciantes, o seu bom de-
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sempenho nas turmas de parcerias institucionais1 e a 
boa convivência com seus alunos. Ela sempre demons-
trou ser uma professora paciente e disponível, e essas 
características certamente seriam proveitosas para a 
nova turma. 

No que tange a outras escolhas, tais como horário e 
espaço físico, a Coordenação do projeto decidiu abrir a 
turma no período vespertino, tendo em vista que uma 
turma noturna poderia ser cansativa para o público em 
questão. Além disso, dada a faixa etária, a possibilidade 
de haver mais pessoas aposentadas era grande e, assim 
sendo, os inscritos provavelmente não teriam problemas 
com o horário de trabalho. O espaço escolhido foi uma das 
salas iniciais do Bloco Cora Coralina para que os alunos 
tivessem mais conforto no deslocamento até a secretaria. 
Até aquele momento, não era sabido se haveria estudan-
tes com mobilidade reduzida. A idade mínima fixada foi 
de 55 anos, mas a turma acabou recebendo alguns alunos 
um pouco abaixo dos 55 anos, por estes se identificarem 
mais com essa faixa etária do que com as anteriores.

Uma vez descritos os passos iniciais da criação do 
curso, passaremos a outros pontos, tais como as caracte-
rísticas dos aprendizes da terceira idade, a metodologia 

1 A professora atuou nas parcerias entre o CL/FL/UFG e COMURG 
(Companhia de limpeza urbana de Goiânia), AGU (Advocacia Geral 
da União), Correios, Comunidade Luz para os Povos, Paróquia Nossa 
Senhora da Assunção e Faculdades de Enfermagem e Nutrição da UFG 
(FEN e FANUT). 
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adotada no curso, o material utilizado e as impressões 
gerais das aulas do ponto de vista da professora.

Os aprendizes da terceira idade 

A expectativa de vida e a idade para que uma pessoa 
seja considerada idosa têm mudado com o tempo, de-
vido à evolução social e mudanças no estilo de vida das 
pessoas. A imagem da avó de cabelos brancos fazendo 
tricô, sentada em uma cadeira de balanço, parece não 
ilustrar mais de forma adequada a maioria das pessoas 
sexagenárias. Minozzo (2012) compila três termos da 
gerontologia, o estudo dos fenômenos ligados ao enve-
lhecimento, que se referem a essas mudanças no estilo 
de vida das pessoas idosas, a saber: o envelhecimento 
bem sucedido, o envelhecimento saudável e o enve-
lhecimento ativo. Todos esses termos dizem respeito 
à possibilidade de se chegar à terceira idade com boas 
condições fisiológicas e psicossociais. 

Dentre algumas das sugestões para se conseguir o al-
mejado envelhecimento bem sucedido encontramos as 
de se manter o nível educacional elevado e manter uma 
participação social. Por esse motivo, observamos que, 
cada vez mais, as pessoas idosas estão procurando cursos 
variados, entre eles os cursos de língua, para manter o cé-
rebro “em forma” e, ao mesmo tempo, socializar, seja com 
pessoas de sua própria idade ou pessoas mais jovens. De 
modo semelhante, Gonzáles (2018, p.46) afirma que
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É cada vez mais evidente que as pessoas 
se aposentam com muitos projetos não 
realizados devido às obrigações da 
vida. Muitos se sentem entusiasmados 
e esperam aproveitar a aposentadoria 
viajando, fazendo as coisas que desejam 
e aprendendo as disciplinas que costu-
mavam gostar. Novas gerações de idosos 
quebraram o velho modelo precon-
ceituoso de deterioração pessoal e se 
reúnem para tentar resolver desafios 
agradáveis e se esforçar para o seu 
próprio bem-estar. Na busca de desafios 
prazerosos, aprender uma língua es-
trangeira é uma de suas escolhas típicas. 
(tradução nossa).

Os textos mais recentes sobre aprendizagem de língua 
estrangeira não apontam uma diferenciação significativa 
entre aprendizes jovens e adultos, mas nem sempre foi 
assim. Antigamente, acreditava-se que, depois de uma 
certa idade, geralmente por volta da puberdade, os apren-
dizes perdiam a capacidade de aprender bem uma língua 
estrangeira. Era o chamado “período crítico”. Essa crença 
era devida a vários aspectos, mas principalmente ao sota-
que dos nativos que aprendizes mais jovens, em especial 
as crianças, têm a capacidade de reproduzir com perfei-
ção, mas os aprendizes adultos, em geral, não. Segundo 
Ur (1996, p.286), a impressão de que crianças aprendem 
melhor “é uma visão comum, baseada na experiência de 
muitas pessoas vendo (ou sendo) crianças transplanta-
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das para um ambiente estrangeiro e adquirindo a língua 
local com aparente facilidade” (tradução nossa). No en-
tanto, Ur (1996, p. 287) também esclarece que

Algumas pessoas discutiram sobre a 
existência de “um período crítico” na 
aprendizagem de línguas: se você ficas-
se muito velho e passasse desse período, 
você teria mais dificuldade de aprender; 
portanto, o aprendizado precoce nas 
escolas seria essencial. Porém essa teo-
ria não tem um suporte conclusivo em 
evidências de pesquisas: pode não haver 
um período crítico; ou pode haver vários 
(Singleton, 1989; Long 1990) (tradução 
nossa).

Segundo Rubin e Thompson (1994), a idade adulta 
tem suas vantagens. Por exemplo, enquanto crianças se 
beneficiam de conseguir imitar bem um sotaque e de 
ter mais tempo para continuar aprendendo, o aprendiz 
adulto pode tirar mais vantagens do ensino sistemati-
zado de sala de aula. Segundo as autoras, os aprendizes 
adultos “têm melhores memórias, maneiras mais efi-
cientes de organizar a informação, maior capacidade de 
concentração, hábitos de estudo melhores e uma maior 
habilidade de lidar com tarefas mentais complexas” 
(RUBIN e THOMPSON, 1994, p.4, tradução nossa).

Apesar da idade mais avançada, muitos aprendizes 
conseguem manter as características de aprendizagem 
mencionadas acima. Contudo, o que muda? Segundo 
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Santos, Andrade e Bueno (2009, p. 8), “Há múltiplos fa-
tores associados ao processo de envelhecimento: fatores 
moleculares, celulares, sistêmicos, comportamentais, 
cognitivos e sociais”. Esses fatores podem deixar o corpo 
e a mente mais lentos, porém os aprendizes mais velhos 
podem contar com outros fatores a seu favor. Segundo 
Kapur (2015, p. 117),

Um aluno adulto é um aluno voluntá-
rio e motivado. Se a aprendizagem é 
imposta, um aluno adulto não se bene-
ficia dela. Sua motivação para aprender 
está relacionada às suas necessidades e 
exigências imediatas. Isso significa que 
eles geralmente são intrinsecamente 
motivados a fazer parte do processo de 
aprendizagem. A motivação intrínseca 
envolve muita curiosidade por parte do 
aluno, exploração ativa e espontaneidade.  
(tradução nossa).

Essa motivação pôde ser percebida no grupo da ter-
ceira idade do CL/FL/UFG, que tinha um ritmo próprio, 
mas fazia todas as atividades propostas. Os alunos se 
mostravam curiosos e eram quase sempre muito espon-
tâneos. Não havia pressão no aprendizado, pois os alu-
nos não precisavam de diploma ou certificado. A maioria 
podia se dar ao luxo de estudar pelo prazer intelectual 
ou para socializar. 

Com o desenrolar do semestre, esse grupo começou 
a ficar aquém das outras turmas de mesmo nível em 
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termos de conteúdo estudado, mas demonstrava muita 
satisfação com cada conquista alcançada.  Em contrapo-
sição a alunos que providenciavam as unidades do se-
mestre em cópias físicas ou digitais, os alunos da tercei-
ra idade se mostraram caprichosos e dedicados, fazendo 
questão de adquirir os materiais didáticos impressos e 
vendidos nas livrarias. Aliás, esse foi um dos diferenciais 
dessa turma.

A metodologia do curso

O CL/FL/UFG oferece um curso de capacitação de cer-
ca de 40 horas ao longo de um semestre para que o pro-
fessor/estagiário possa se inteirar de algumas técnicas 
para trabalhar as diferentes habilidades e conteúdos lin-
guísticos em sala de aula. Os supervisores das diferentes 
áreas têm a liberdade de escolher o método de ensino 
que mais se adequa ao seu programa de estágio, porém, 
guardadas as peculiaridades, a abordagem predominan-
te no projeto é a comunicativa. Na abordagem comuni-
cativa funções se sobrepõem à forma, e significados e 
situações é que comandam a condução das atividades 
na aula de língua (RICHARDS, 2006). Isso pode repre-
sentar uma novidade e um desafio a mais para alunos 
adeptos de metodologias mais antigas ou mais tradicio-
nais. A professora escolhida já dominava bem o trabalho 
com a referida abordagem, porém, visto que o projeto 
não oferece capacitação para diferentes faixas etárias, a 
professora teria que aprender a adaptar a sua prática 
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docente às necessidades da turma. Ao falar sobre adap-
tabilidade, Harmer (2007, p. 24) afirma que “Bons pro-
fessores são capazes de absorver o inesperado e usá-lo  
em benefício próprio e dos alunos” (tradução nossa). 
Esse seria, então, o desafio principal.

O tempo de preparação entre a criação da turma e o 
início das aulas foi curto. Nesse período, a professora 
tentou buscar informações com pessoas da faixa etária 
de seus futuros alunos para obter algumas informações 
específicas. Apesar de já ter tido alunos de uma faixa 
etária mais avançada, a professora nunca havia conver-
sado separadamente com eles para saber como gosta-
riam de ser ensinados, dada a característica mista, e não 
exclusiva, das turmas do projeto. A sondagem, feita de 
modo informal com pessoas da família, buscou levantar 
informações sobre como essas pessoas gostariam de ser 
ensinadas, como elas se sentem em uma sala de aula 
nessa idade e que tipos de atividades elas acham mais 
produtivas ou mais prazerosas. As respostas serviram 
para delinear um panorama geral de como desenvolver 
o curso. Segundo as pessoas sondadas, pessoas idosas 
não gostam de ser tratadas como se não conseguissem 
mais aprender. Elas reconhecem que o ritmo de apren-
dizagem costuma ser mais lento, pois, segundo elas, a 
vida já lhes “cobrou demais” e nessa altura de suas exis-
tências já não há mais pressa para nada. 

De posse dessas informações e, baseando-se em sua 
experiência e em suas leituras sobre ensino de línguas 
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e os processos de ensino e aprendizagem, a professora 
iniciou o planejamento específico para as aulas do curso. 

De acordo com Richards (2006), sob a influência do 
ensino de línguas comunicativo (Communicative Lan-
guage Teaching em inglês), metodologias com foco na 
prática guiada de uma estrutura, como a apresentação, 
prática e produção (Presentation, Practice and Pro-
duction em inglês), abriram caminho para um ensino 
baseado em funções comunicativas da linguagem e as 
práticas gramaticais foram substituídas por atividades 
de desenvolvimento da fluência. Contudo, baseada em 
suas crenças a respeito da expectativa dos aprendizes, a 
professora achou que estaria pisando em terreno mais 
seguro se mantivesse o planejamento de modo mais 
simples, baseado no formato PPP, devotando mais tem-
po de prática às estruturas e funções que fossem mais 
complexas para os alunos.

Materiais teóricos sobre aprendizagem de línguas 
geralmente se referem ao professor como facilitador de 
aprendizagem e, quando se referem ao ensino de línguas 
para alunos mais velhos, nos mostram que o papel de 
facilitador do professor deve estar aliado a outros, tais 
como os de controlador, tutor, participante, promter ou 
fonte, mencionados por Harmer (1991), e outros mais, 
pois o professor de línguas de alunos idosos deve aju-
da-los a “ver” e a “ouvir”, sem, contudo, contribuir para 
que os alunos assumam uma atitude passiva diante de 
seu aprendizado.
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O material utilizado

O livro atualmente adotado para alunos iniciantes no 
curso de inglês do CL/FL/UFG é o English File Elemen-
tary (Fourth Edition). Esse livro traz, de forma balancea-
da, atividades relacionadas às quatro habilidades e há 
partes específicas de gramática e pronúncia. Devido ao 
seu layout, distribuição de habilidades e assuntos abor-
dados, o English File é um livro de fácil compreensão 
para quem estuda inglês por meio dele. Por esse motivo, 
esse foi o mesmo material adotado como base para o 
curso dos alunos da terceira idade.

Vale mencionar que os cursos do CL/FL/UFG são 
compostos de 60 horas/aula organizadas em 30 encon-
tros semestrais e, além do livro didático, os professores 
de todas as turmas do CL/FL/UFG têm à sua disposição 
vinte cópias por aluno durante o semestre para utilizar 
com materiais extras à sua escolha. Dessa forma, os 
professores podem incluir materiais que acharem úteis 
para os alunos ou até mesmo substituírem uma parte 
da lição do livro por outro material equivalente, mas de 
fonte diferente. Não obstante, é importante ressaltar 
que o livro é apenas o guia, a base do planejamento, mas 
ele não precisa ser seguido à risca se o professor assim 
não o desejar. O professor também pode lançar mão de 
recursos tecnológicos durante as aulas para fazer essa 
complementação de materiais, pois recursos diferentes 
acrescentam novidade e variedade às aulas. 
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Durante boa parte do semestre, a professora se baseou 
no livro mencionado para o planejamento de suas aulas 
e, apesar de haver possibilidade de complementação ou 
substituição de partes do livro, a professora sentiu falta 
de um material mais sob medida para a nova turma. Não 
houve tempo para a pesquisa e a adoção de outro material 
e, ao que parece, o ensino de língua inglesa para adultos, 
independentemente de ser voltado para adultos jovens 
ou mais velhos, é tratado de forma semelhante em ter-
mos de material didático. De qualquer forma, seria difícil 
encontrar um material comercial que atendesse os gostos 
e as necessidades de todos de forma igual. Thomlinson 
(2008) ressalta que a maioria dos materiais didáticos de 
ensino de línguas é semelhante e tem foco no ensino e 
não na aprendizagem. Esse aspecto reforça a necessidade 
de adaptação do material por parte dos professores.

Machado, Chaves e Oliveira (2009, p.37) afirmam que 
A questão do ensino comunicativo se 
torna ainda mais necessária de ser 
compreendida pelo professor, quando 
aplicada a uma clientela nova e com 
características próprias, como é o caso 
da terceira idade. Assim sendo, com o 
grupo de terceira idade existe uma preo-
cupação especial, em preparar material 
didático específico, que realmente aten-
da aos interesses do grupo. Os temas e 
as atividades, utilizados nas aulas, são 
conduzidos de forma a motivar o aluno 
a comunicar-se.
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Assim sendo, como material de apoio, a professora 
incluiu jogos, vídeos e músicas, que foram selecionados 
tendo em vista o nível linguístico e a faixa etária do pú-
blico alvo. As músicas e textos remetiam mais a assuntos 
e sucessos de décadas passadas do que dos dias atuais 
para que os alunos pudessem se identificar melhor com 
o conteúdo, pois a familiaridade com os temas poderia 
auxiliar na aprendizagem.

Um aspecto que, em princípio, poderia parecer 
negativo dentro da abordagem comunicativa é que o 
workbook (caderno de exercícios) do material adotado 
traz muitas atividades de cunho estrutural, mas para 
os alunos que sentiam necessidade de uma abordagem 
mais tradicional esse era o momento de poder trabalhar 
com o preenchimento de lacunas, testar as hipóteses de 
construção da língua, trabalhar em seu próprio ritmo 
em casa ou na sala de aula e conferir o seu rendimento 
em pares, grupos ou individualmente. Os momentos de 
correção de atividades eram períodos muito produtivos 
para sanar dúvidas e comemorar os acertos.

O desenvolvimento das aulas

Partindo da necessidade de adaptação do material 
didático, era necessário entender qual o intuito, o de-
sejo individual e o foco dos alunos naquele espaço. Era 
preciso adequar o ensino às necessidades dos alunos 
da terceira idade. Pode-se inferir que o estudo de uma 
nova língua traria maior projeção nos espaços ocupa-
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dos por esses adultos, maior poder de fala e consequen-
te avanço cultural. 

Na turma da terceira idade ora relatada os desejos 
eram inúmeros. Os alunos eram impulsionados por de-
sejos pessoais e também externos. Brown (1994), ao tra-
tar do tema motivação, usa os termos motivação “intrín-
seca” e “extrínseca”. Segundo Deci (1978, apud BROWN, 
1994), a motivação intrínseca é aquela para a qual não 
se espera recompensa a não ser a própria realização de 
alguma atividade, ou seja, é o tipo de motivação ligada 
aos desejos pessoais. Sobre os desejos impulsionados 
por meios externos, Brown (1994, p.38) explica que

por outro lado, comportamentos extrin-
secamente motivados são realizados 
à espera de uma recompensa externa 
e além do indivíduo. Recompensas ex-
trínsecas típicas são dinheiro, prêmios, 
notas, e até certos tipos de feedback. 
(tradução nossa)

Como dito anteriormente, na turma da terceira idade 
havia exemplos dos dois tipos de motivação. Por exem-
plo, alguns alunos tinham filhos morando no exterior 
e gostariam de falar mais fluentemente com os netos 
(estrangeiros), genro, nora e parentes que viviam fora 
do Brasil. Além disso, eles tencionavam ter indepen-
dência durante uma viagem ao exterior ou ainda ouvir 
uma música em inglês e compreender o que o intérprete 
pronunciava. Outros alunos queriam vencer barreiras 
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pessoais ou ainda traumas enfrentados em seu histórico 
de aprendizagem. Alguns deles estavam no mercado de 
trabalho e sentiam que a língua inglesa seria um dife-
rencial para eles. Outros demonstraram que aprender 
a língua inglesa representaria algum sinal de prestígio 
seja entre os filhos, família, parentes, seja no mercado de 
trabalho. Havia ainda aquele aluno que achava a língua 
apenas bonita ou que facilitaria seu acesso ao mundo 
virtual. E, finalmente, havia aquele perfil que estava ali 
naquele ambiente como um passatempo que era levado 
muito a sério.

Ao trabalharmos as 4 habilidades presentes no mate-
rial didático, era visível quais os alunos mais gostavam, 
recebiam bem, se adaptavam com facilidade e a quais 
eles eram mais resistentes. As atividades de listening 
(compreensão oral) e as atividades de speaking (produ-
ção oral) eram as que causavam maior desconforto ou 
dificuldade aos alunos. Atividades como reading (leitu-
ra) e writing (escrita) causavam menos estranhamento 
e resistência aos alunos, mesmo havendo dificuldades 
naturais. A percepção inicial era a de que muitas vezes 
os alunos usavam o método da tradução como uma “mu-
leta” para iniciarem sua caminhada. Até este ponto, nada 
de diferente das turmas mistas iniciantes, pois uso da 
tradução não é o único, mas é um dos processos naturais 
no início da aprendizagem de uma língua estrangeira, 
visto que muitas vezes o aluno parte das estruturas e 
vocabulário da sua língua materna para tentar construir 
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significados na outra língua, mas isso nem sempre gera 
estruturas compreensíveis. Em um de seus estudos, Lar-
sen-Freeman e Long (1991, p 53) afirmaram que “Apren-
dizes de línguas estrangeiras estão muito familiarizados 
com a interferência de sua língua nativa causando des-
de sotaque a comportamento não verbal inadequado” 
(tradução nossa). Isso significa que não só vocabulário 
e estruturas, mas também aspectos culturais da língua 
materna podem influenciar na produção dos aprendizes. 
Ao tratar de análise de erros e transferência linguística, 
Ellis (1994, p. 299) mostra que nem todo erro cometido 
por um aprendiz de língua é decorrente de conhecimento 
linguístico preexistente, mas “constitui um ponto de iní-
cio apropriado, não porque o conhecimento linguístico 
existente do aprendiz seja o fator principal, mas porque, 
historicamente falando, foi o primeiro fator a receber 
uma atenção séria (tradução nossa).

Sobre as habilidades propriamente ditas, as tarefas de 
listening eram as que causavam maior estranheza e re-
clamações, e que necessitavam de uma repetição maior. 
Enquanto em outras turmas o áudio das atividades era 
tocado de 2 a 3 vezes, nessa turma era necessário repe-
tir um pouco mais. Muitas vezes, dada a dificuldade ou 
resistência dos alunos, era necessário que a professora 
pausasse o material e lesse o script do áudio para que 
eles entendessem. O problema, aparentemente, não era 
causado por limitações físicas (baixa audição), mas sim 
porque supostamente era o primeiro semestre que eles 
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estavam estudando inglês. Era perceptível que aquela 
turma não era totalmente iniciante, pois eles já haviam 
tido contato prévio com a língua de alguma forma (se não 
todos da turma, certamente a maioria), mas esse con-
tato não havia sido suficiente para que a habilidade de 
compreensão oral fosse satisfatoriamente desenvolvida. 
Devido a essa dificuldade em relação à habilidade de 
compreensão oral, nas aulas em que as instruções eram 
dadas todas em inglês, os alunos se envolviam menos e 
a produção era aparentemente menor. Por esse motivo, 
o uso do português foi um recurso utilizado em muitos 
momentos. Os alunos pediam que tudo fosse traduzido, 
mas, para que eles pudessem se acostumar mais rápido 
com as instruções em inglês, a professora repetia bas-
tante as frases e falava pausadamente. Muitas vezes, os 
alunos que conseguiam compreender traduziam para os 
demais mesmo a contragosto da professora. Isso mostra 
que alunos agem como alunos em qualquer idade.

Posto sobre as atividades de listening, passemos às 
atividades de speaking. Nesse tipo de atividade, nos 
primeiros meses, houve resistência porque os alunos 
tinham a crença de que não conseguiriam conversar em 
inglês por não possuírem repertório suficiente na língua 
alvo, o que não era totalmente verdade, pois, tendo em 
vista a metodologia adotada, todas as atividades eram 
pensadas como práticas inicialmente controladas e to-
talmente possibilitadas dentro do vocabulário e da es-
trutura gramatical trabalhada antecipadamente. 
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Além do formato metodológico de apresentação, prá-
tica e produção proporcionar o passo a passo necessário 
para que os alunos chegassem às atividades de fala com 
grande parte da bagagem necessária para construir os 
próprios diálogos, técnicas de suporte foram utilizadas 
para auxiliar a turma a alcançar resultados.  Por exemplo, 
a professora sempre fornecia modelos para que os alunos 
seguissem. Ela simplificava os materiais, modulava a sua 
fala e dividia tarefas complexas em partes. Ela também 
dava os prompts (sugestões ou ideias) necessários para 
que os alunos conseguissem iniciar suas atividades e es-
timulava a colaboração entre eles. Tal suporte remonta ao 
conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) de 
Vygotsky que, segundo ele, é a distância entre o que se 
consegue realizar sozinho, ou seja, o nível de desenvolvi-
mento real, e o que se consegue executar com a ajuda de 
um adulto ou colega mais capaz, isto é, o nível de desen-
volvimento potencial (Vygotsky, 1998). Segundo Oliveira 
(1998), a possibilidade de modificação no desempenho 
de uma pessoa pela interferência de outra é fundamen-
tal na ZDP, que leva em conta o que o indivíduo é capaz 
de alcançar se obtiver assistência de outro que o guie a 
esse resultado, e a implicação dessa concepção para o en-
sino formal tem impacto imediato. “Há tarefas que uma 
criança não é capaz de realizar sozinha, mas que se torna 
capaz de realizar se alguém lhe der instruções, fizer uma 
demonstração, fornecer pistas ou der assistência durante 
o processo” (OLIVEIRA, 1998, p. 59). 
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Apesar de o conceito de ZDP estar relacionado ao de-
senvolvimento infantil, a professora pôde perceber que 
muitas vezes os alunos da terceira idade se encontravam 
nesse ponto entre o que conseguiam realizar por conta 
própria e as atividades para as quais necessitavam de 
ajuda para avançar e era nesses momentos que as ativi-
dades de suporte eram mais necessárias. Com o passar 
do tempo, observava-se que os alunos gostavam mais 
das atividades de speaking, pois eram as atividades em 
que eles mais se envolviam, porém levou um tempo até 
que esse resultado fosse percebido. 

Como habilidade receptiva, cuja velocidade de execu-
ção muitas vezes pode ser estabelecida pelo próprio alu-
no, a leitura não era um grande problema para a turma 
da terceira idade. No entanto, nas atividades de reading 
em que era solicitada a leitura em voz alta, os alunos 
também queriam um modelo a ser seguido, além de se 
preocuparem se a pronúncia era britânica ou america-
na. Os áudios do livro e a grafia das palavras no livro En-
glish File geralmente representam a variedade britânica, 
mas há outras variedades trabalhadas esporadicamen-
te. Como os alunos já conheciam algumas palavras na 
variedade americana, sempre que possível eram apre-
sentados e praticados vocábulos que se diferenciavam 
na escrita e na pronúncia nas variedades mencionadas 
para deixar os alunos mais seguros. Entretanto, reading 
não era algo que costumava deixá-los desconfortáveis. 
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O livro utilizado traz atividades específicas de pro-
núncia, utilizando transcrições com símbolos fonêmicos. 
A professora decidiu não aprofundar muito nas explica-
ções subjacentes aos sons estudados, mas sempre apro-
veitava das atividades fornecidas para chamar a atenção 
dos estudantes para certos sons e para praticar um pon-
to ou modo de articulação mais específico que estivesse 
causando dificuldade na fala ou na leitura em voz alta dos 
alunos e, consequentemente, em sua compreensão oral.

No que tange às tarefas de writing, nunca houve re-
clamação. Assim como as atividades de reading, a habili-
dade de writing possibilita que o aluno trabalhe em seu 
próprio ritmo. Além disso, os alunos sempre lançavam 
mão do uso das ferramentas virtuais para ajudá-los. 
Não havia proibição do uso de tais ferramentas porque 
elas são um instrumento utilizado frequentemente em 
nossa atual realidade e podem ser muito úteis para uma 
pessoa que está estudando uma língua estrangeira. A 
iniciativa de se consultar dicionários e modelos online 
era bem vinda. 

Em todas as habilidades ou outros aspectos linguís-
ticos trabalhados, era perceptível a preferência dos alu-
nos pelas atividades de prática controlada. Eles não só 
pareciam se sentir mais seguros ao realizarem as tarefas 
desse estágio da aula, como davam sinais de que ainda 
entendiam o ensino de línguas como uma atividade mais 
estrutural e centrada no professor. Aos poucos, eles fo-
ram se tornando mais confiantes nas suas produções, 
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mas a dependência do professor ainda era um pouco 
maior do que nas outras turmas.

De uma forma geral, o trabalho realizado foi muito 
produtivo. O engajamento e o comprometimento dos 
alunos foram realmente integrais, completos. Quando al-
guém não conseguia entregar uma atividade na data limi-
te estipulada, como em qualquer outra turma, esse aluno 
se justificava para a professora, porém era perceptível o 
quanto todos eles se cobravam e o quanto se esforçavam. 

Outro ponto a ser observado era como eles se sentiam 
mais e mais à vontade com o passar do tempo conviven-
do com os colegas em sala de aula. Em muitos momen-
tos, em reunião com sua supervisora do CL/FL/UFG, a 
professora expressou que sentia dificuldades de voltar 
o foco da aula para o ponto inicial de onde haviam saído. 
Porém, à medida que o semestre avançava, percebia-se 
que aquele espaço era muito mais do que um ambiente 
de estudos para aqueles alunos e as interações espon-
tâneas ajudavam a criar uma atmosfera muito propícia 
ao engajamento de todos os alunos. Com o passar do 
tempo, as amizades tornam-se mais raras e ali naquele 
espaço os alunos da terceira idade encontraram algo a 
mais para preencher a vida deles. Na verdade, eles en-
contraram um espaço para se expressar, para se expor 
sem julgamentos, para fazer novas amizades e trocar 
experiências. Naquela sala de aula eles encontraram 
pessoas que podiam refletir a própria realidade deles, 
que se interessavam por suas histórias e aquele espaço 
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se tornou quase terapêutico tanto para os alunos quan-
to para a professora. O receio que a professora tinha de 
não passar confiança para seus alunos, por ela ser da 
idade de seus filhos, se esvaiu. A inquietação sobre o uso 
de games e algumas atividades simples para iniciantes 
também foi afugentada pela receptividade e boa vonta-
de demonstradas pelos alunos. 

Considerações Finais

Em nossa percepção, o trabalho realizado foi bas-
tante positivo. Os alunos da terceira idade, desta turma 
em análise, finalizaram o primeiro semestre do curso 
dominando algumas estruturas e vocabulário básicos 
para criarem pequenos diálogos e textos em língua in-
glesa. Em termos de rendimento quantitativo na apren-
dizagem, a turma não conseguiu cumprir os mesmos 
conteúdos das turmas iniciantes regulares devido ao 
ritmo de trabalho mais lento. Isso não representou um 
problema à época, por se tratar de um grupo fechado. 
Isso também não significou que o trabalho não foi pro-
dutivo, pois houve um bom desenvolvimento linguístico. 
O grupo se adaptou bem à metodologia proposta, porém 
o maior ganho parece ter sido em termos pessoais tanto 
para a turma quanto para a professora. Os alunos se be-
neficiaram de iniciar o aprendizado de uma nova língua 
que abriu a eles novos horizontes e novas perspectivas, 
trazendo-lhes oportunidade de exercício da mente e 
mais uma ótima oportunidade de socialização. 
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Para a professora, a nova experiência trouxe enrique-
cimento para a sua prática docente e uma experiência 
ímpar de muito afeto e amizade. Algumas crenças da 
professora sobre o fato de pessoas mais velhas serem 
sistemáticas, exigentes ou avessas à tecnologia logo caí-
ram por terra. Isso a tranquilizou e a motivou a seguir 
com a turma por mais um tempo e a classe praticamente 
a adotou como uma filha. 

Como acontece com todas as turmas do projeto, a da 
terceira idade diminuiu em número e, nos semestres se-
guintes, outras pessoas se juntaram à turma para que ela 
continuasse tendo o número mínimo de alunos exigido 
para sua manutenção. Nem todos os alunos novatos es-
tavam na faixa etária dos primeiros. No entanto, o grupo 
continuou receptivo e unido, inclusive frequentando 
juntos cursos de outras atividades.

Para o projeto CL/FL/UFG, ficou a satisfação de po-
der contribuir de alguma forma para o envelhecimento 
saudável das pessoas da terceira idade que confiaram 
em seu trabalho.
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LÍNGUA E CULTURA ITALIANA: ENTRE O 
SERTÃO E O CERRADO DO BRASIL

Francimária Bergamo

Arrivare e non aver paura, questa è la meta  
ultima dell’uomo. 

(Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno)

Introdução

Muitos estudos e pesquisas no campo do ensino/
aprendizagem de línguas estrangeiras têm-se dedicado 
a refletir sobre a importância de relacionar língua, cul-
tura e identidade como parte desse processo de ensinar 
e aprender. Isso significa que esse é um processo muito 
amplo e complexo que envolve deslocamento de po- 
sições, novas identificações do sujeito, conflitos e crenças. 

Tais crenças ou representações são, geralmente, 
transmitidas por assimilação cultural, discursos institu-
cionais, senso comum, discurso do professor, por exem-
plo. Como formadores, os professores podem influen-
ciar, reforçar ou modificar as crenças dos seus alunos, 
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uma vez que muitas dessas concepções nem sempre são 
produtivas para o bom desempenho do processo de en-
sino/aprendizagem de uma língua estrangeira.  

Essas e outras questões, discuto neste texto, bem 
como a minha prática docente no CL da UFG e de que 
forma essa vivência foi importante para a constituição 
da minha identidade docente e profissional e, ainda, 
como espaço para refletir sobre as minhas crenças e a 
minha prática em sala de aula. 

Desse modo, rememoro os meus primeiros contatos 
com a língua italiana na cidade onde nasci e como foi o 
meu envolvimento com o mundo italiano ainda no sertão 
da Paraíba, demonstrando como o interesse pela língua 
foi crescendo ao longo do tempo. Em seguida, relato sobre 
a minha formação como professora de Língua e Litera-
tura Italiana na Universidade Estadual Paulista (Unesp/
Assis) e finalizo com uma reflexão sobre a minha expe-
riência como docente na área de língua italiana no Centro 
de Línguas (CL) da Universidade Federal de Goiás (UFG).

O sertão e as minhas primeiras referências sobre o 
mundo italiano

Pensar no meu percurso relacionado à língua e à cul-
tura italiana me traz à memória algumas imagens. As 
referências ligadas ao mundo italiano na cidade onde 
nasci, Cajazeiras, localizada no sertão da Paraíba, não 
eram muito visíveis e resumiam-se, na maioria das ve-
zes, aos padres e freiras que vieram para a localidade 
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com fins de evangelizar os sertanejos, mesmo que nem 
sempre conseguissem, e disseminar a doutrina católica, 
fundando os famosos e caros colégios religiosos, reser-
vados para a elite local, trazendo “modernidade” ao in-
terior nordestino. Eram os famosos “intalianos”, como 
se pronunciava correntemente.

Não era comum ouvir na minha cidade os típicos so-
brenomes italianos recheados de doppie, a não ser nos 
sobrenomes dos religiosos capuchinhos que se esta-
beleceram em maior número no Nordeste brasileiro. A 
propósito, o meu é um empréstimo. 

Mas, de alguma maneira, todos sabíamos da importân-
cia da Itália no cenário global, pelo fato de que lá era a 
casa do Papa e onde se tem o hábito de comer muita mas-
sa e pizza. A paixão da Itália pela gastronomia já era co-
nhecida de todos. Na década de 1980, em Cajazeiras não 
havia pizzaria e não tínhamos costume de comer massa 
na minha casa, onde predominava a culinária do alto 
sertão nordestino. E eu não sabia que na cultura italiana 
tinha hora para pedir um cappuccino e um espresso e nem 
se imaginava que era “pecado” cortar a massa longa com 
a faca. Enfim, são curiosidades e manias de um povo que 
revelam um pouco de sua cultura. A primeira vez em que 
comi uma pizza na Pizzaria Canarinho em Cajazeiras eu 
gostei muito. A cidade inteira estava lá na inauguração. 

Ainda sobre os religiosos italianos, sabíamos de uma 
história famosa de um grupo que chegou a Cajazeiras 
com objetivos missionários e que pertencia à chamada 
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linha progressista da Igreja Católica. Esse grupo logo 
travou muitos embates com representantes do clero con-
servador, sendo obrigado a retornar à Itália por pressão 
de setores conservadores e ligados ao latifúndio e ao 
coronelismo. Diziam que os padres eram subversivos e 
instigavam trabalhadores contra os proprietários rurais, 
incentivando a luta de classes e o comunismo.  Chego até 
a imaginar que eram partigiani1 e que estavam ensinando 
Bella Ciao2 aos sertanejos. Se non è vero, è ben trovato! 

Para Andrade (1992), os sacerdotes italianos que 
vieram para o Brasil, a partir dos anos de 1950/60, 
para trabalhar no meio campesino exerceram um pa-
pel importante ao orientar os pequenos produtores, 
trabalhadores rurais a se organizarem em sindicatos e 
a reivindicarem os direitos que lhe eram assegurados 
pela legislação agrária do país à época, mas não eram 
cumpridos, o que provocou a fúria das autoridades e dos 
grandes senhores de terra, os patrões. 

Esses sacerdotes missionários, que desenvolveram 
uma concepção de Igreja mais combativa e voltada para 
os mais pobres, contrastavam com aqueles que vinham 
para o Nordeste fundar colégios destinados a filhos das 
classes abastadas, mantendo uma visão tradicional de 
Igreja (ANDRADE, 1992). 

1  Partigiani eram combatentes armados que não pertenciam a um exér-
cito regular, mas sim a um movimento político de resistência contra o 
fascismo de Benito Mussolini.

2  Bella Ciao foi um popular hino da resistência italiana antifascista no 
contexto da Segunda Guerra Mundial.
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No que se refere à imigração de italianos para o 
Nordeste, não se pode caracterizá-la como um fluxo 
migratório intenso, com as mesmas proporções do que 
aconteceu no Sudeste e Sul do Brasil, em virtude de que 
nessas regiões a entrada de europeus, no final do século 
XIX, ocorreu por meio de políticas de interesse nacional 
com alguns incentivos aos recém-chegados estrangei-
ros, como uma estratégia vergonhosa de procurar em-
branquecer a população brasileira, além de interesses 
econômicos para incrementar a produção de café, com 
base em exploração de mão-de-obra de recorte escravo-
crata. Os italianos em São Paulo, vindos de uma Itália mi-
serável, em ruínas, marcada pela escassez de alimentos 
principalmente na região do Vêneto, chegam ao Brasil 
sonhando com a terra própria e com a abundância que 
lhes era prometida pelas propagandas da época (ALVIM, 
1986). Muitos italianos, em sua maioria analfabetos, 
foram submetidos à mentalidade escravocrata da época 
e aos maus tratos nas fazendas paulistas, o que levou 
a algumas revoltas e resistências. Mas o fato é que fare 
l’America para muitos italianos não foi conforme prome-
tido e houve muitos conflitos. Carelli (1985) explica o 
momento da chegada das famílias italianas ao Brasil:

As famílias italianas são muito mal aco-
lhidas quando desembarcam em Santos. 
Para muitos é o momento em que perce-
bem que os agentes de recrutamento e 
imigração oficial e os cartazes atraentes 
das companhias de navegação, apresen-
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tando o Brasil como uma nova terra pro-
metida, abusavam da credulidade deles. 
(CARELLI, 1985, p. 33)

Muitas crianças e velhos morriam ao longo da traves-
sia e os que conseguiam chegar ao Brasil, mesmo com 
as terríveis condições, ainda iriam enfrentar problemas 
de várias ordens, por exemplo, as péssimas condições 
dos albergues, além de muitos não compreenderem os 
termos dos contratos com os grandes proprietários de 
terra. Apesar das péssimas condições na chegada à Ter-
ra Prometida, os italianos eram homens livres, diferen-
temente dos africanos que chegaram ao Brasil em situa-
ção desumana à qual nem podemos comparar. Ademais, 
muitos outros italianos obtiveram inúmeras benesses e 
construíram seus impérios no Brasil. 

Os estados que mais atraíram italianos para o Nor-
deste são Pernambuco e Bahia, seguido da Paraíba. 
Neste último, os poucos italianos que chegaram a partir 
da segunda metade do século XIX, com significativa di-
minuição em meados do século XX, deram impulso prin-
cipalmente às atividades artesanais e comerciais, uma 
vez que há relatos de famosos mascates italianos, que 
deram preferências às cidades maiores como João Pes-
soa e Campina Grande. Na literatura, o relacionamento 
entre mascates italianos e senhores de engenho foram 
abordados pelo escritor paraibano José Lins do Rego, na 
obra Fogo Morto (1943), com o inesquecível persona-
gem Pascoal Italiano. 
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Não apenas a religião católica era minha referência do 
mundo italiano que tomava o sertão. A música romântica 
italiana, aqueles clássicos dos anos 1970, principalmen-
te, também se escutava pela Difusora Rádio Cajazeiras 
e não faltavam Peppino di Capri, Mina e Domenico Mo-
dugno. O mundo popular italiano era conhecido por lá e 
já cantarolávamos ao nosso modo Canzone per Te, junto 
com Sergio Endrigo, porque rádios de interior formavam 
os gostos musicais e a canção italiana era recorrente. 

Além da música, o cinema italiano era relativamente 
conhecido, visto que os habitantes locais podiam ver a 
bela e longínqua Itália aparecendo nas telas dos cine-
mas de Cajazeiras com suas paisagens exuberantes. Sì, 
come no? Na pacata cidade do interior da Paraíba, havia 
três cinemas funcionando regularmente com uma gran-
de variedade de filmes nacionais e estrangeiros. Após a 
missa do domingo, quem resistisse até o final, ganhava 
um ingresso para assistir ao filme em cartaz no Cine 
Apolo XI, pertencente à Diocese, e sempre era comum 
passar alguma produção italiana, como, por exemplo, os 
“westerns spaghetti”, com o ator italiano Giuliano Gem-
ma, conhecido por seu papel de Ringo. Esse gênero fazia 
muito sucesso à época. E havia também as produções 
italianas, com seus romances e dramas, que também 
obtinham certo reconhecimento público nas telas dos 
cinemas da cidade de Cajazeiras, como, por exemplo, 
“Dio, come ti amo!” e a inesquecível Gigliola Cinquetti, 
e “Candelabro italiano”, restringindo-me aos mais po-
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pulares. Além desses, indiscutivelmente mais massivos, 
houve também um certo Fellini que foi apreciado com 
atenção por um público minoritário mais exigente. 

Pode parecer pouco, mas para uma região que não 
tem histórico de imigração italiana, estávamos de certa 
maneira conectados à Itália, por intermédio da religião 
e das artes e esses referenciais vão moldando de certa 
forma nossos gostos e interesses. Portanto, traços re-
levantes e concretos da cultura italiana já faziam, sim, 
parte de meu cotidiano. 

Sem muita explicação aparente e com alguma espon-
taneidade, comecei a me interessar pela língua italiana. 
E por que eu iria me interessar em aprender uma língua 
com poucas referências no meu cotidiano e o que eu po-
deria fazer com essa língua no sertão paraibano? E ain-
da: onde iria aprender essa língua, já que nem material 
didático existia disponível? Poderia estar interessada em 
aprender a falar italiano para fazer turismo, mas viajar 
à Itália parecia algo inacessível para alguém que nunca 
tinha visto um avião ou pisado num aeroporto. Turismo 
não fazia parte da minha realidade, embora sonhasse em 
conhecer o Vaticano, os museus italianos, por exemplo.  

Somente conseguirei ir à Itália em 2000, em pleno 
verão escaldante e, por coincidência, nas comemora-
ções do Jubileu do Ano Santo3, ou seja, Roma estava 
mais lotada por conta dos 25 milhões de peregrinos que 

3  Com origem no Antigo Testamento, o Ano Santo é um período especial 
de reconciliação com Deus que a Igreja Católica propõe a seus fiéis.
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circulavam por lá. Estive um mês passeando por várias 
cidades italianas e foi um momento marcante em mi-
nha trajetória como admiradora dos ícones da cultura e 
história italianas, podendo me comunicar em italiano e 
feliz por ser compreendida.

Cantando e rezando em italiano

Em meados da década de 1980, conheci um movi-
mento religioso católico de origem italiana e, a partir 
daí, meu interesse pela língua veio a crescer mais, pois 
tive assim um contato mais intenso e direto com tal 
mundivivência. Agora podia cantar e rezar em italiano. 
Logo comecei a estudar a língua por meio das canções 
religiosas e das orações impressas num livrinho datilo-
grafado bilíngue. 

À vista disso, tinha agora um objetivo para aprender a 
língua italiana: me tornar um membro engajado no movi-
mento, poder conhecer a sede do grupo na Itália, além do 
Vaticano e da Capela Sistina. Seria uma resposta para as 
pessoas que perguntavam por que eu estudava italiano. 

O convívio e a interação com pessoas agregadas ao 
referido movimento me levaram a apreciar mais sobre a 
cultura italiana e tive a oportunidade de travar relações 
com muitos italianos e poder começar a usar a língua ain-
da que de forma tímida, uma verdadeira ousadia, dado 
que eu tinha pouco domínio efetivo do idioma de Dante.  

Eu já sentia um interesse pela cultura italiana que ia 
além do aspecto religioso. Isso estava claro. Um envolvi-
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mento que no começo não sabia explicar direito, mas me 
motivava a estudar e expandir mais esse novo horizonte 
cultural que se abria para mim. 

Por que nos propomos a estudar uma língua estran-
geira? Podemos pensar numa sala de aula: tantos alu-
nos com objetivos extremamente variados, motivações, 
crenças, experiências anteriores, ou seja, a relação de 
cada um com a língua estrangeira é particular e a escola 
trabalha com a uniformidade, mas mesmo os desejos 
de cada discente precisam ser contemplados de alguma 
forma e cabe ao professor levar consideração todos es-
ses fatores para que a aprendizagem seja eficaz e insti-
gante e o CL da UFG cumpria esse papel. 

Quando penso no Centro de Línguas da UFG, entendo 
a preocupação dos supervisores e coordenadores em 
tornar a perspectiva de conhecer uma língua estrangeira 
uma aventura prazerosa e de enriquecimento cultural, 
um dos objetivos do CL. Como também fui aluna do Cen-
tro de Línguas da UFG durante alguns anos, igualmente 
pude vivenciar a condição de estar do outro lado, e foi o 
período em que tive mais envolvimento e aprendizado 
na língua estrangeira por mim escolhida, a inglesa. Havia 
uma preocupação de conscientizar o aluno da caracterís-
tica cultural e social de cada língua. Como o CL abordava 
as questões de metodologia, tratarei mais à frente. 
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O Curso de Graduação em Língua e Literatura 
Italiana: para além da pizza e da tarantella

Quando fui morar em São Paulo/SP, pude sentir a 
onipresença italiana na cidade, seja na gastronomia, 
seja nas tradicionais festas, como a animada Festa de 
Nossa Senhora Achiropita, no bairro do Bixiga, formado 
por imigrantes italianos e famoso pelas suas cantinas, e 
a Festa de San Gennaro, na Mooca. Tais festas populares 
são momentos de reverenciar a cultura de uma mítica 
Itália e onde podemos encontrar vários pratos da culi-
nária italiana, muita música e dança. 

Deixei a capital e fui para o interior de São Paulo. Fiz o 
vestibular para Letras na Universidade Estadual Paulis-
ta (Unesp), Campus de Assis, e como tive uma excelente 
classificação, pude escolher as línguas estrangeiras que 
iria cursar e optei pela língua inglesa e a e língua italia-
na. Nos dois primeiros anos do curso, estudávamos as 
duas línguas e, no final do segundo, optávamos por uma 
língua estrangeira para a habilitação e para dar conti-
nuidade aos estudos nos dois últimos anos do curso. 
Assim, a licenciatura em Letras da Unesp/Assis, à época, 
habilitava o aluno em língua e literatura portuguesa e 
em uma língua estrangeira moderna e sua respectiva 
literatura. No meu caso, escolhi a língua italiana. 

Desde o começo do curso, tinha em mente que es-
colheria a língua italiana, mesmo sabendo que não era 
uma língua considerada “comercial”. Foi uma escolha 
consciente, dentro do campo do prazer e não do de-
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ver ou necessidade, de modo que fugi do padrão, uma 
vez que a grande maioria dos alunos escolhia a língua 
inglesa ou espanhola, afinal, eram as que davam mais 
possibilidades imediatas de empregabilidade.  Não me 
guiei por esse critério, pois estava certa de que queria 
me aprofundar na língua e na literatura italiana, com o 
intento de descortinar um mundo novo, ou seja, tinha 
consciência da abrangência da educação de línguas e de 
outros benefícios que se pode ter na formação do sujei-
to, do cidadão. Estudar uma língua estrangeira não é só 
para atender a uma demanda do mercado, de se subme-
ter aos ditames da globalização. 

Ao chegar à referida instituição universitária, conhe-
cia um pouco do idioma italiano e também não tinha ne-
nhuma dificuldade com a pronúncia dental de /d/ e do 
/t/ seguidos de i, visto que na minha variedade linguís-
tica sertaneja, não se palatiza esses fonemas. Para meus 
colegas de sala, sudestinos em sua grande maioria, havia 
dificuldade em pronunciar tais sons de modo distinto e 
inabitual para aquela região do mapa linguístico bra-
sileiro. Era comum esses alunos treinarem as palavras 
italianas tintura e cintura como meio de diferenciar os 
sons de cada uma: a primeira dental e a segunda palatal. 
Aludo a esse fato porque era a única nordestina da sala 
de aula e não faltaram momentos carregados de precon-
ceito linguístico com o meu falar, mas na aula de língua 
italiana eu poderia falar sem medo e sempre fui muito 
incentivada a fazê-lo, porque havia professores livres da 
maldição do preconceito à brasileira. 
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A sala de aula de italiano era um espaço em que eu 
me sentia segura e estimulada a praticar o idioma, sem 
preocupação se estava agradando ou não aos ouvidos de 
alguns. Para mim, a língua não era só um meio de comu-
nicação, mas uma forma de me revelar como sujeito do 
meu próprio discurso, demonstrando a minha autono-
mia em construir esse discurso e não apenas reproduzir 
um modelo de língua ou tentar imitar o falante nativo. 
A língua italiana que eu falava estava atravessada pelo 
meu falar nordestino, minhas crenças, valores, minhas 
histórias, leituras e, dessa forma, eu produzia signifi-
cados na língua-alvo e tinha legitimidade para falar tal 
idioma ao meu modo, visto que a língua expressa e in-
corpora uma realidade cultural (KRAMSCH, 1998).

Os embates sociais, históricos e linguísticos, sempre 
presentes quando se está aprendendo uma língua es-
trangeira, embora alguns professores prefiram escapar 
desse confronto, eram bem-vindos na minha sala de aula 
e só ampliavam a nossa visão da língua-cultura italiana, 
num país como o nosso, de raiz colonial.

Aqui, faço um agradecimento especial aos professo-
res do curso, que sempre criaram contextos para levar o 
aluno a ter consciência de sua própria cultura e a do ou-
tro, num reconhecimento de que a alteridade é sempre 
um ganho imensurável, nunca uma limitação tacanha.  

O ensino de língua estrangeira é também um espa-
ço para se discutir variedades linguísticas, preconceito 
linguístico e uma excelente ocasião para se associar 
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língua com cultura, predominantemente no seu sentido 
antropológico (LARAIA, 2006), entendida como aquilo 
que confere sentido às nossas ações, o nosso jeito de 
pensar e agir, “o complexo de valores, costumes, crenças 
e práticas que constituem o modo de vida de um grupo 
específico”, conforme Eagleton (2005, p. 55). 

Aliás, a cultura deveria estar sempre presente como 
pano de fundo para tudo que o professor propõe reali-
zar na sala de aula de línguas (KRAMSCH, 1998). Essa 
visão de língua estrangeira mais ampla, como discurso, 
foi a que encontrei no CL, ambiente educacional em que 
havia uma preocupação com um ensino que favorecesse 
a criticidade e a formação cidadã do aluno, o que passa 
pelo entendimento de que língua e cultura estão intrin-
secamente ligadas.

Na Unesp/Campus de Assis, tive aula com professo-
res altamente qualificados e com grande conhecimento 
da língua e da cultura italiana, uma verdadeira imersão 
no universo da italianística, nas suas várias áreas de ex-
pressão como literatura, história, artes e política. Tive o 
privilégio de fazer Iniciação Científica com a professora 
Letizia Zini Antunes, cujo projeto de pesquisa principal 
à época era a confecção de um dicionário italiano-portu-
guês4, publicado pela editora Martins Fontes, em 2004. 
Um momento de intenso aprendizado com umas das 
melhores professoras da área de italiano, especialista em 

4  BENEDETTI, I. C.; ANTUNES, L. Z. Dicionário Martins Fontes Italiano-
-Português. São Paulo: Martins Fontes, 2004. v. 1. 1222p.
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neorrealismo italiano (cinema e literatura) e tradutora de 
vários clássicos italianos para a língua portuguesa. 

Eram aulas envolvendo todas as expressões das ar-
tes. Os slides, modernos à época, da professora Doris Ca-
vallari sobre as pinturas italianas e a arquitetura eram 
encantadores. Ela já era pesquisadora da obra de Ignazio 
Silone e assim pudemos conhecer esse grande escritor 
antifascista. Também com a professora Doris estudamos 
a Divina Comédia do Dante e foi um dos pontos altos do 
curso. A professora Raquel Rodrigues Caldas apresenta-
va as referências atuais do mundo italiano, além de mui-
ta música e filmes e a professora Adriana Iozzi nos brin-
dava com os luminosos textos de Italo Calvino. Política, 
cultura e sociedade eram alguns dos temas das aulas 
do professor Antônio Folquito. Enfim, língua, literatura, 
política estavam presentes nas aulas e assim podíamos 
ter uma visão ampla do mundo italiano e desenvolver 
as habilidades necessárias para nos movimentar nesse 
novo mundo linguístico e cultural. 

Na sala de vídeo da Faculdade, podíamos apreciar o 
melhor da cinematografia italiana e passar as tardes de 
sábado apreciando as obras de Federico Fellini. São al-
guns momentos do curso em que o passado e o presente 
da língua estavam conectados, de maneira que o co-
nhecimento não era meramente um conjunto de regras 
gramaticais de uma língua estrangeira, mas também 
preservação da memória, luta contra o esquecimento.



354

Foram quatro anos intensos e imersos na língua e na 
cultura italiana, da forma mais concreta possível, com 
professores comprometidos com a cultura italiana e es-
tavam muito além dos estereótipos ou do folclore, bem 
como da abordagem de cultura que ia muito além da pi-
zza e da tarantella, ou das telenovelas brasileiras sobre 
imigrantes italianos analfabetos e ambiciosos.

O objetivo do curso era formar cidadão apto a integrar 
uma sociedade globalizada, que tivesse um pensamento 
crítico capaz de reconhecer as diferenças culturais entre 
os países, e, sobretudo, ampliar sua visão,  refletir sobre 
o estado das coisas e como podemos modificá-las, posto 
que não basta saber o modo de os italianos se comporta-
rem à mesa no café da manhã, quais são seus movimen-
tos e escolhas gastronômicas ou como realizam seus 
ritos religiosos e festivos, por exemplo, mas estar atento 
à diversidade das culturas híbridas e sempre problema-
tizá-las (CANCLINI, 2007). 

Ademais, havia cursos extras dos mais diversos tipos, 
com várias oportunidades de estar em contato com os 
professores da Università per Stranieri di Perugia, umas 
das melhores universidades da Itália no campo do en-
sino de línguas, por meio de cursos de curta e média 
duração. Era uma parceria entre a Unesp e a Università 
per Stranieri di Perugia, que nos oferecia cursos inten-
sivos durante vários períodos do ano. Era o ensejo para 
conhecer e interagir com professores qualificados, ex-
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perientes e comprometidos com o ensino para estran-
geiros. Momentos únicos, sem dúvida.  

Enfim, sentia-me preparada para ser a melhor pro-
fessora de italiano! Saí do interesse pelo universo reli-
gioso para entrar em outro mundo mais encantador e 
vasto. Um mundo habitado por Fellini, Dante, Calvino, 
Michelangelo entre outros gênios italianos. 

Para resumir esse momento, o que me vem em men-
te é a lembrança de professores empenhados, atentos 
com a nossa formação e isso afetou de forma positiva 
o meu envolvimento com a língua-cultura italiana. As 
atividades culturais e artísticas proporcionadas pelos 
meus professores, por exemplo, foram circunstâncias 
tão marcantes, de tanto aprendizado que eu queria com-
partilhar com meus futuros alunos. Nessa perspectiva, 
já estamos no âmbito do afeto, um tema que vem sendo 
estudado na Linguística Aplicada há algum tempo e não 
só relacionado ao ensino de línguas estrangeiras, mas 
em diferentes âmbitos. 

Revuz (1998) nos lembra que ao aprendemos uma 
língua estrangeira mobilizamos nossas dimensões cog-
nitiva, corporal e psíquica:

Objeto de conhecimento intelectual, a 
língua é também objeto de uma prática. 
Essa prática é, ela própria, complexa. 
Prática de expressão, mais ou menos 
criativa, ela solicita do sujeito, seu 
modo de relacionar-se com os outros e 
com o mundo; prática corporal, ela põe 
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em jogo todo o aparelho fonador. Sem 
dúvida, temos aí uma das pistas que 
permitem compreender por que é tão 
difícil aprender uma língua estrangeira. 
(REVUZ, 1998, p. 215)

De fato, aprender uma língua estrangeira é um obje-
to complexo e, de acordo com a autora citada, a dificul-
dade de conexão em sala de aula dessas três dimensões 
apontadas acima pode ser um empecilho para o apren-
diz ter sucesso na aquisição de uma língua estrangeira. 
Além dessas três dimensões referidas acima, acrescen-
taria igualmente a dimensão cultural que perpassa to-
das as outras. 

Ainda de acordo com Revuz (1998), essa aprendiza-
gem causa deslocamentos e questionamentos acerca de 
verdades que o aprendiz já internalizou, advindas tam-
bém do conhecimento de sua língua materna, pois esta 
última nos constitui e quando aprendemos outra língua 
entramos em relação com toda uma matéria fundadora e, 
dessa forma, não há possibilidade de tal língua ser viven-
ciada somente como instrumento de comunicação, visto 
que, de acordo com Revuz (1998, p. 227), “aprender uma 
língua é sempre, um pouco, tornar-se um outro.” 

E poderíamos refletir em como criar um vínculo afe-
tivo e cultural com a língua estrangeira, entender o pa-
pel do afeto no ensino e se é possível ignorar a dimensão 
afetiva no processo de aprender. 
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Em relação à língua estrangeira, o professor deveria 
realizar um trabalho que pudesse facilitar a aproxima-
ção, o que envolve conteúdos cognitivos, afetivos e cultu-
rais, entre o aluno e a língua estrangeira. Essas questões 
também estavam no cerne da abordagem adotada pelo 
CL da UFG: como um dos objetivos do CL é oferecer opor-
tunidade de estágio aos alunos da Faculdade de Letras, 
as áreas estavam sempre discutindo teorias, repesando 
as metodologias e as técnicas de ensino e aprendizagem 
de línguas, como veremos no seguinte tópico. 

O Centro de Língua da UFG: um espaço de cultura e 
formação docente no Cerrado brasileiro

Ao terminar a Faculdade de Letras no Estado de São 
Paulo, estava oficialmente graduada como professora 
de língua e literatura portuguesa e língua e literatura 
italiana. E a dúvida era natural: e agora? Em julho 1998, 
por circunstâncias outras, vim morar em Goiânia e não 
via grandes perspectivas para um trabalho com a língua 
italiana, por não ser um estado de grande tradição em 
imigração italiana como São Paulo. Era possível que se 
eu tivesse ficado em São Paulo haveria mais possibili-
dades de trabalho porque existia de fato uma demanda 
maior e um interesse pelo universo italiano, por conta 
da imigração massiva para aquele Estado.

Para minha satisfação, a Universidade Federal de 
Goiás oferecia na graduação aulas de italiano, bem como 
no Centro de Línguas da universidade. Foi uma boa sur-
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presa, uma vez que nem todos os cursos de Letras no 
Brasil têm na sua grade esse idioma. 

Quando cheguei a Goiânia, o Centro de Línguas da 
UFG já era conhecido na comunidade goianiense e era 
bastante concorrido conseguir uma vaga para alguns 
horários. Os cursos eram de excelente qualidade, os pre-
ços acessíveis e já era notório como um espaço singular 
no Centro-Oeste, um local privilegiado de divulgação da 
língua e da cultura de vários países. 

Depois de algum tempo, enviei meu currículo para a 
supervisora da área de italiano, a professora Margareth 
Nunes e, após o processo seletivo, eu estava contratada 
como professora de italiano. Apesar de não apresentar 
ainda muita experiência, a supervisora da área de italiano 
confiou na minha formação e no meu trabalho e logo eu 
estava ministrando aulas para algumas turmas de italia-
no. Eu sabia que era uma tarefa de muita responsabilida-
de, em especial por estar num Centro de Línguas tão bem 
avaliado pela comunidade e porque os alunos de língua 
italiana, em sua maioria, eram professores da UFG, estu-
dantes ou pesquisadores ligados a áreas de Artes, Direito, 
Arquitetura e todos tinham interesses muito bem defi-
nidos na língua. Era ainda mais desafiador estar diante 
de um público tão capacitado, experiente e ávido. Mas o 
contentamento em me tornar professora de italiano do 
Centro de Línguas da UFG foi indescritível e eu tinha mui-
tos planos e vontade de ensinar a língua italiana.
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Para conduzir a minha prática docente, eu contava 
com a orientação da professora  responsável pela área 
de italiano, que fazia de fato a supervisão do meu traba-
lho, garantindo a qualidade do ensino oferecido, e acom-
panhando de perto o planejamento das aulas, além de 
dar todas as condições em termos de material didático 
e formação continuada para que eu pudesse dar aulas 
dentro de uma visão crítica de ensino de línguas que não 
era voltado para uma simples decodificação ou imitação, 
como se a língua italiana fosse um simples código de 
normas a ser transmitido e a cultura uma curiosidade, 
um tópico a ser apresentado de forma rápida ao aluno e 
mais ligada ao folclore, às curiosidades, aos estereótipos 
do povo italiano. 

Uma das qualidades do Centro de Línguas era adotar 
uma concepção de língua que ia além de um instrumento 
de comunicação. Língua era discurso, atividade, movi-
mento, cultura e isso se refletia num ensino de língua 
estrangeira dinâmico e embasado nas mais modernas 
correntes teóricas da Linguística e da Linguística Aplica-
da. Tudo isso me dava suporte para encarar esse desafio 
de ser parte da equipe do CL, podendo por em prática o 
que tinha aprendido na Faculdade de Letras da Unesp/
Assis, consolidando assim os aprendizados da graduação 
e ampliando cada vez mais esses processos de conheci-
mento e repertório relacionados à língua-cultura italiana. 

Mas sabemos que o ato de ensinar/aprender é único 
e nem tudo é aprendido num curso de graduação. A sala 
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de aula é um grande laboratório, um espaço singular 
onde se abrem diversas camadas do saber e que só na 
interação somos capazes de lidar com tais camadas. A 
experiência cotidiana com os alunos nos faz entender 
cada vez mais o nosso papel em tal lugar, onde pode-
mos, refutarmos, reafirmarmos e aperfeiçoarmos nos-
sas crenças. 

No que diz respeito às crenças, destaco ser um cons-
truto importante para a minha vivência educacional e, 
no CL, tive a oportunidade de pensar sobre elas, o que 
afetou minha prática pedagógica, meu olhar para certos 
temas relacionados à língua-cultura italiana e um pas-
so importante para eu me tornar uma professora mais 
atenta e compreender a relevância dos questionamen-
tos, inquietações e reflexões dos alunos quando estamos 
na vivência de sala de aula. Questões como “quais são 
as minhas crenças referentes ao papel do professor de 
língua estrangeira”?  E “o que significa ser uma boa pro-
fessora”? eram constantes. 

Ao refletir sobre essas e outras questões eu estava 
avaliando as minhas crenças, um tema bastante pes-
quisado pela Linguística Aplicada (BARCELOS, 2004; 
MASTRELLA, 2002) e que podem ser definidas como 
interpretações, representações da realidade passíveis 
de serem modificadas quando o indivíduo reflete sobre 
elas ou vivencia experiências novas. Além disso, as cren-
ças exibem um componente ideológico. 
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Mastrella (2002), referindo-se ao ensino de língua 
estrangeira, acredita que, em sala de aula, os professores 
também são formadores de crenças, podendo influenciar, 
reforçar ou modificar as representações dos seus alunos 
sobre aprender uma língua estrangeira. Alguns exem-
plos de crenças dizem respeito ao ensino de gramática, 
cultura, leitura, avaliação, entre tantas outras que podem 
guiar nosso trabalho, nossas ações no processo de ensino 
e aprendizagem. Eu era uma recém-formada, mas já por-
tava meu sistema de crenças relativo ao ensino de língua 
italiana e na sala de aula eu pude rever ou aperfeiçoar tal 
sistema e contribuir para que os alunos também pensas-
sem sobre essas representações relacionadas ao universo 
italiano, ao ensino de língua italiana. 

Pajares (1992) discute a importância de se pesquisar 
tal tema, visto que esse construto é, segundo o autor, o 
melhor indicador das decisões que as pessoas tomam 
durante suas vidas. Em outras palavras, as escolhas que 
fazemos ao longo da nossa vida e na sala de aula são refle-
xos de nossas crenças e estas são tópicos de pesquisa em 
campos muito diversos como, por exemplo, a medicina, o 
direito, a antropologia, a psicologia e, acima de tudo, no 
campo educacional. Pensar sobre nossas representações 
e as dos alunos é extremamente enriquecedor e tornam 
seus resultados úteis à prática pedagógica e no CL tínha-
mos essa possibilidade de sempre estarmos refletindo 
sobre o aprender e o ensinar uma língua estrangeira.

Dessa forma, cada aluno que inicia um curso de lín-
gua estrangeira chega com um propósito, um objetivo, 
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visões de mundo e representações sobre a língua a ser 
estudada. Há sempre um deslumbramento e um receio 
da língua desconhecida, pelo novo código linguístico 
que exigirá desse aprendiz um novo olhar sobre o seu 
corpo, uma vez que ele precisará fazer esforços para ar-
ticular fonemas novos, apurar os ouvidos para aquelas 
sequências de sons que não conseguem distinguir ainda, 
colocar a língua em posições que não estão acostuma-
dos, por exemplo. Assim, cabe ao professor mediar esse 
novo encontro, mas sem desconsiderar os desencontros 
inesperados que aparecerão no processo de ensinar e as 
metodologias não podem ignorar essas possibilidades 
de deslocamentos, adaptações por parte do aluno ao 
escolher aprender uma língua estrangeira, o que para 
Coracini significa:

novas vozes, novos confrontos, novos 
questionamentos, alterando inevitavel-
mente, a constituição da subjetividade, 
modificando o sujeito, trazendo-lhe 
novas identificações, sem que, eviden-
temente, ocorra o apagamento da dis-
cursividade da língua materna que o 
constitui.  (CORACINI, 2003, p. 153).

Portanto, seguindo a autora citada acima, o conceito 
de língua estrangeira é extremamente complexo e a sua 
aprendizagem envolve dimensões que vão além do in-
telecto e das regras gramaticais.  Questões como língua, 
identidade e cultura precisam ser consideradas pelo 
professor e o seu papel é criar conexões entre a língua e 
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cultura, conceitos indissociáveis, interdependentes para 
que os alunos adquiram as habilidades de uso da língua 
e não só o seu conhecimento formal. 

A metodologia utilizada nos cursos do CL era, e con-
tinua sendo,  acompanhada de perto pelos supervisores, 
professores das áreas de língua estrangeira da Faculdade 
de Letras da UFG, e isso só trazia enormes benefícios para 
a nossa prática docente, pois estávamos sempre aten-
tos às novas pesquisas, métodos e técnicas como meio 
de melhorar a nossa vivência pedagógica. Os materiais 
didáticos utilizados em sala de língua italiana eram ade-
quados para os objetivos que queríamos alcançar: que 
o aluno pudesse utilizar a língua italiana em diferentes 
contextos de uso. Não havia dogmatismo metodológico e 
dessa forma o aluno não era obrigado a repetir o discur-
so da professora ou dos materiais didáticos, mas eram 
impelidos a produzir novos enunciados, novas questões, 
novos sentidos para os tópicos estudados. 

Para alcançar esse nível de envolvimento dos alunos 
era preciso que as habilidades de fala, escrita, leitura e 
escuta estivessem sempre permeadas pela cultura, ou 
seja, aprender sobre cultura no ensino de língua es-
trangeira não deve ser uma quinta habilidade, confor-
me afirma Kramsch (1998), para quem a língua é vista 
como parte de um dos vários sistemas simbólicos que 
compõem uma cultura sendo que esta não deve ser en-
tendida como algo fechado e estático. 
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Como já mencionado, a minha experiência na docên-
cia no CL, um grande espaço de diálogo, como professora 
de uma língua estrangeira me fez sempre repensar sobre 
minha prática em sala de aula e minhas crenças, além de 
ter siso uma oportunidade de aprimorar meu olhar so-
bre a imensurável cultura italiana. Ao ampliar os espaços 
de discussão em sala de aula, fui atravessada de diversas 
formas pelas discussões surgidas e pelas interpretações 
e sentidos construídos pelos estudantes atentos e diver-
sos entre si. A língua estrangeira que eu tinha aprendi-
do na faculdade precisava ser compartilhada de forma 
crítica e estimulante e para isso era necessário fazer um 
cruzamento entre culturas, de modo a não colocar a cul-
tura do outro numa posição muito idealizada, ou ainda, 
superior em detrimento da cultura brasileira. 

Nessa perspectiva, a alteridade cultural e linguística 
precisa ser sondada e experimentada para que o aluno 
se sinta confiante para usar a língua sem necessidade de 
imitar o falante nativo e, para se sentir como um, alguns 
alunos imitam os gestos, a postura dos italianos, o falar 
torna-se quase teatral, o ritmo da fala muda, chegando 
a criar um personagem estereotipado dos italianos. To-
davia, essas posturas precisam ser discutidas em sala de 
aula e observadas com criticidade. Dessa forma, sempre 
foi muito importante para mim, compreender que a ati-
tude de quem ensina e de quem aprende não devem ser 
de subserviência, mas de um olhar indagativo e cons-
ciente sobre a língua estudada, e os anos como professo-
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ra no CL deixaram essas questões mais evidentes, pois 
são posturas que me constituem ideologicamente no 
campo profissional e acadêmico.   

Fazer parte do projeto de extensão do Centro de Lín-
guas da UFG foi um privilégio. Afinal, estamos falando 
de um espaço de excelência criado para a comunidade 
acadêmica e a comunidade em geral, que em muitos ca-
sos não teria acesso à uma escola de língua estrangeira 
de qualidade a preços de conveniência, além de ser um 
laboratório com objetivos de aperfeiçoar a prática do-
cente dos futuros professores de língua estrangeira da 
Faculdade de Letras da UFG. É a universidade pública 
cumprindo o seu papel na extensão universitária, de 
maneira compromissada e respaldada socialmente.

Os conhecimentos aprendidos e compartilhados nos 
anos que estive no  CL tiveram um caráter transformador 
na minha vida pessoal, profissional e como pesquisado-
ra, além de contribuir de forma decisiva para o exercício 
de minha cidadania nos vários ambientes de trabalho 
pelo qual passei ao longo dos últimos anos. Proporcio-
naram-me ainda uma experiência extremamente gratifi-
cante e prazerosa, um verdadeiro aprendizado que levo 
para a vida nos seus distintos desafios cotidianos. 

Considerações Finais

Os objetivos deste texto foram rememorar os meus 
primeiros contatos com a língua italiana, meu percurso 
e formação no curso de letras da Unesp/Assis com habi-
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litação em língua e literatura italiana, bem como refletir 
sobre os desafios vivenciados como docente desse idio-
ma no CL da UFG.

O CL, por ser um campo de formação para os alunos 
de Letras da UFG e um espaço para utilização de me-
todologias e abordagens inovadoras de ensino, propor-
cionou-me um contato estreito com as mais recentes 
pesquisas na área de ensino/aprendizagem de língua 
estrangeira, um verdadeiro centro de pesquisa em que 
podíamos estar sempre discutindo nossa prática pe-
dagógica e reavaliando nossas crenças sobre o ato de 
aprender e ensinar e uma língua-cultura estrangeira. 

Sublinhei ao longo deste texto que a minha experiên-
cia de ensinar língua italiana no CL foi marcante e uma 
oportunidade de desenvolver um trabalho dentro de 
uma perspectiva na qual a língua era entendida como 
discurso e a cultura elemento influenciador em todas 
as atividades a serem propostas em sala. Foi também 
um momento de reavaliar minhas crenças relativas ao 
ensino de língua italiana e aperfeiçoar metodologias, es-
tratégias de ensino/aprendizagem graças à orientação 
segura da supervisora da área de italiano, professora 
Margareth Nunes. 

Apontei, outrossim, para a dimensão afetiva do apren-
dizado e da importância de criar um ambiente na sala de 
aula em que haja sempre uma intersecção entre língua e 
cultura para que de tal modo ocorra um favorecimento 
da criticidade e da formação cidadã do aluno. Afinal, o 
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ensino de uma língua estrangeira é parte de uma apren-
dizagem mais ampla, em perspectiva humanista trans-
formadora, fazendo com que o discente possa ter cons-
ciência da alteridade cultural e histórica proporcionada 
pelo conhecimento de uma língua estrangeira, aspectos 
didático-metodológicos plenamente potencializados e 
desenvolvidos na ação político-pedagógica orientadora 
do Centro de Línguas da Universidade Federal de Goiás, 
desde 1995. 
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INTERCULTURALIDADE E AFETIVIDADE 
NO ENSINO DE ITALIANO NO CENTRO DE 
LÍNGUAS DA UFG

Andréia Batista Coelho

“A linguagem é, assim, polissêmica: requer interpretação 
com base em fatores lingüísticos e extralingüísticos. Para 

entender o que o outro diz, não basta entender suas 
palavras, mas também seu pensamento e suas motiva-

ções”. (Lev Vygotsky)

Introdução

Em tempos de constante reordenamento da globali-
zação provocada pelo movimento do capitalismo no sé-
culo XXI, vê-se, cada vez mais, a importância de buscar 
o conhecimento e interação com outras culturas e suas 
particularidades, principalmente quando a proposta do 
ensino está relacionada com a transformação social para 
além da instrumentalização do saber elaborado. Como 
parte de um processo dinâmico e marcante, em relação 
às diferentes perspectivas que constituem o olhar do 
sujeito sobre si mesmo e sobre o Outro, trabalhar com 
o ensino de Língua Estrangeira é trazer para o campo 
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da discussão educacional os caminhos escolhidos para 
alcançar o objetivo do ensino proposto.

A partir do momento em que existe o reconheci-
mento de que inúmeros são os caminhos para o ensino 
de Língua Estrangeira, em especial de Língua Italiana, 
abre-se a oportunidade para a compreensão primeira de 
que a Língua é também parte de um movimento micro 
e macro no mundo, portanto dinâmico e que funciona 
ativamente entre todos os indivíduos que a utilizam em 
diferentes situações. 

Em um artigo recente foi usado como exemplo de re-
flexão o fato de uma Língua representar inúmeras carac-
terísticas da formação social de uma nação. Em nosso 
caso, o passado colonial:

sobre a História do Brasil, no livro de Jes-
sé Souza, A elite do atraso: da escravidão 
à Lava Jato (2017), é possível vermos 
que existe uma submissão cultural cau-
sada, principalmente, pela nossa origem 
de Colônia Escravagista, ou seja, com 
características predominantemente de 
exploração e povoamento para o tipo 
de mercado vigente da época. Assim, 
existe pouca ou nenhuma autonomia de 
desenvolvimento natural de uma ideia 
de coletividade, além de direcionar para 
uma acomodação e conservadorismo 
da elite dominante que continua a nos 
impor a máxima da nova ordem eco-
nômica do “notório saber” na profissão 
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de professor. A partir daí não fica difícil 
entender porque o neoconservadorismo 
de uma família real que ficou no passado 
defende a escravidão como essência da 
natureza humana ou nega o racismo. 
(COELHO; LOURENÇO, p. 6-7, 2019)

Verdade é que atualmente vivemos disputas políticas 
que tomam espaço no campo educacional com bastante 
vontade de legalização de um ensino que se diz “despo-
litizado”:

Quando o “notório saber” aparece como 
exigência principal e única para lecionar, 
além da desqualificação da profissão, 
estamos diante de um projeto de gover-
no e de Estado que objetiva, mais do que 
a destruição da educação pública, a des-
moralização da classe popular por meio 
da desqualificação educacional para 
atender a um mercado de trabalho que 
desconsidera totalmente a dignidade 
humana e suas necessidades básicas de 
sobrevivência e assistência social. (COE-
LHO; LOURENÇO, p. 7, 2019)

Ora, aos que defendem essa agenda econômica den-
tro do campo educacional, busca a mercantilização do 
conhecimento científico:

A relação da desmoralização e desqua-
lificação da escola pública faz parte de 
uma agenda neoliberal, onde o Estado 
não pode ser questionado, criticado, e 
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a educação é usada para ratificar com 
todas as formas e forças a dominação 
do capitalismo selvagem e sustentar o 
estamento social. E nessa manipulação 
da ciência, da tecnologia da informação 
e da indústria cultural a educação é 
pensada para a guerra e competição de 
acesso apenas para uma elite. (COELHO; 
LOURENÇO, p. 7, 2019)

No entanto, ainda é possível acreditar na importância 
de construir interações culturais que possibilitam apren-
der uma língua estrangeira sem que ocorra qualquer tipo 
de constrangimento do processo de aprendizagem. Para 
nos guiar nessa discussão e reflexão da construção cultu-
ral, vamos ler aqui um pouco sobre o papel formador do 
Centro de Línguas na constituição da minha identidade 
docente por meio do meu trabalho como instrutora de 
Língua Italiana e como essa passagem transformou, pro-
fundamente, a minha prática educativa. A escrita deste 
texto pretende, de forma semelhante ao que é elaborado 
no Centro de Línguas, refletir acerca do ensino de língua 
estrangeira que tem como base a interculturalidade e a 
afetividade. Assim, prima-se por uma metodologia pau-
tada numa relação comunicativa dialógica que deixa fluir 
a pluralidade cultural como parte da formação social de 
quem aprende e ensina.
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Uma escolha que está dando certo!

Trazer à memória momentos de escolhas, no início 
da minha juventude, sobre o que veio a ser minha pro-
fissão é como buscar explicações para dizer quem sou 
hoje. Nesse sentido, esta narrativa pessoal conta tam-
bém com a participação de inúmeras outras pessoas e 
dimensões. No texto Memória e História: Uma Discussão 
Conceitual do professor José D’Assunção Barros, diz que

Mas a pedra de toque das pesquisas e re-
flexões mais recentes sobre a Memória 
Individual, um tanto paradoxalmente, 
foi a compreensão de que, mesmo esta 
Memória Individual sempre envolve 
importantes dimensões coletivas. Se a 
memória envolve um comportamento 
narrativo, e a narratividade é necessa-
riamente um processo mediado pela 
Linguagem – esta que em última ins-
tância é produto da Sociedade – tem-se 
aqui maior clareza de como a dimensão 
coletiva também interfere na Memó-
ria individual. Para além disto, com a 
consubstanciação da Memória através 
da linguagem – falada ou escrita – a 
Memória abandona o campo da expe-
riência perceptiva individual e adquire a 
possibilidade de ser comunicada, isto é, 
socializada. (BARROS, 2011, p. 319)

Nesse sentido foi que aos 20 anos escolhi a profissão 
de professora. Porém, antes disso já dava indícios de que 
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caminho tomar, pois desde criança não baseava minhas 
escolhas por aquilo que era de gosto da maioria. Isso 
em questões particulares. Nada conscientemente polí-
tico, ainda. É preciso ter sabedoria para levar adiante 
esse tipo de personalidade. De modo que aos poucos fui 
sentindo-me a vontade comigo mesma, principalmente 
após conhecer Machado de Assis. Foi então, no seu conto 
O Alienista (1998, p.58) que encontrei algo escrito para 
mim: “Verdade é que, se todos os gostos fossem iguais, o 
que seria do amarelo?”. 

Pensando nisso, foi no dia de matricular-me no curso 
de Licenciatura Plena em Português, da Universidade 
Federal de Goiás, que o fundador da Academia Brasileira 
de Letras participou, pela primeira vez, da minha profis-
são. Pois ao deparar-me com quatro opções de línguas 
estrangeiras, a saber: inglês, francês, espanhol ou italia-
no, não tive a menor dúvida ao escolher aquela língua 
que me daria a chance de contar para minha mãe o que 
diziam as músicas que ela tanto ouvia em casa. 

Adorei sentir a alegria dos meus pais para o fato de 
que eu, caçula de três filhas, era a primeira a iniciar um 
curso superior em uma universidade pública. Talvez 
embevecida pela grandeza do que isso significava para 
eles, pouco imaginava que aquela faculdade seria a mi-
nha segunda casa. Em reuniões familiares, ver o entu-
siasmo com que minha mãe contava que sua filha agora 
começava os estudos de língua italiana, só confirmou a 
minha inclinação para sair do senso comum em estudos 
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de língua estrangeira. Essa reação materna, afirmava o 
estreitamento do vínculo de confiança que existe entre 
nós: a realização profissional se encontra com a pessoal. 
Estudar italiano era isso para mim, e ela sabia!

Nesta experiência da reflexão de um modo memo-
rialístico imagino-me como Paulo Freire (1995, p.19) 
debaixo de uma mangueira, relembrando a importância 
que a sombra de inúmeras árvores teve na sua infân-
cia, vez que lhe serviu de abrigo para estudar, brincar 
e conversar. Então, assim como ele, eu experimento a 
solidão do pensamento e confirmo a comunhão como a 
necessidade de “estar sempre à espera de que um novo 
conhecimento surja, superando outro que, já tendo sido 
novo, envelheceu.” 

Assim caminhei para a primeira aula de italiano da 
minha vida! Conheci minha professora. Bellissima, bion-
da! Talvez realmente algo predestinado a cor amarela 
nesse início de percurso como docente. Também meus 
colegas, carini! Eram três colegas queridos. Sim, a turma 
era pequena e isso eu já imaginei desde o início, afinal 
de contas, poucas pessoas gostam do amarelo, menos 
ainda são as que dão chance para ele brilhar. Em outro 
dia, recebíamos colegas de outros cursos da graduação 
e licenciatura da UFG. Muitos desses alunos estavam ali 
por diversos motivos, dificilmente acreditavam que a 
situação poderia promover algum retorno verdadeira-
mente útil para além do cumprimento da carga horária 
do curso de origem. Então aprendi que uma boa aula de 
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italiano precisa de um bom momento de barulho para 
tornar a aprendizagem da nova língua materialmente 
vivenciada e compartilhada.

Infinitamente apaixonada pela minha escolha, cada 
aula parecia como uma mangueira para mim. Debaixo 
dela eu me debruçava diante de cada novidade em co-
munhão com meus colegas, com a professoressa e cons-
truía novas relações na solidão do meu pensamento.

Outra situação que muito marca as minhas memórias 
são as músicas. Dificilmente aprendemos alguma lín-
gua estrangeira sem passar pela provação de conseguir 
cantar naquela nova forma de expressão. Lembro-me 
nitidamente da primeira música que aprendi: Bella, de 
Jovanotti. Várias foram as vezes que escutei e treinei 
até conseguir cantar sem errar nenhuma pronúncia. 
Tive ainda a oportunidade de escolher uma canção do 
meu gosto e apresentá-la aos meus colegas. Legata a un 
granello di sabbia, traduzida se chama Ligada a um grão 
de areia, foi a que escolhi. Diga-se de passagem, uma 
canção dos anos 60. Aprendi Volare, Lasciatemi cantare! 
Tinha um colega que era apaixonado pela Laura Pausini, 
uma cantora um pouco mais recente. Aprendíamos uns 
com os outros. Falar em italiano sem medo de errar. Ser 
corrigida sem medo de tentar novamente. Apreender 
sem medo de buscar mais e mais.

Nesse tempo, tive a oportunidade de participar do 
Coro da Faculdade de Letras, chamava-se Lettere InCan-
to. Ali, aprendi a cantar umas das mais lindas canções: 
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Bella Ciao. Ainda, algumas versões de músicas brasi-
leiras, a primeira foi Chuva, daquela banda Falamansa. 
Novas músicas e novas amizades. Gratificante!

Foram dois anos de estudos intensos. No primeiro, 
com dois encontros semanais. No segundo, com apenas 
um encontro semanal. Então, por várias vezes procurei 
sombra na sala da própria professora, até mesmo sem 
combinar horário. Apesar de não a encontrar sempre 
disponível, alegrava-me a resposta de que em breve me 
ajudaria.

Pois bem, para lecionar no Centro de Línguas (CL) foi 
preciso aprender primeiro. Por isso a minha história co-
meça a partir do meu ingresso na graduação em Letras. 
Machado de Assis considerou vulgar a possibilidade de 
escrever Memórias Póstumas de Brás Cubas a partir do 
nascimento da personagem principal. Penso que ele me 
julgaria assim também ao adotar este método: o início 
da minha profissão como docente. No entanto, minha 
carreira não findou e a diferença crucial - e que talvez 
ele jamais tenha imaginado - é que dificilmente um pro-
fessor se aposentará em tempos de um Brasil alinhado 
às políticas de governo da ultradireita liberal, com todas 
as características que esse estilo de poder representa.

Sendo assim, no final do ano de 2012 fui convidada, 
pela supervisora da área de italiano, professora Marga-
reth Nunes, para submeter-me ao processo de seleção 
da área de língua italiana no CL em uma turma de nível 
I. Esse momento foi um verdadeiro vulcão de ideias e 
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sentimentos, pois eu não tinha ainda experimentado a 
sala de aula na posição de professora, muito menos no 
ensino de língua estrangeira. Pense: um quadro branco, 
estudar o assunto, organizar a metodologia, olhar para 
os alunos adolescentes, jovens ou adultos, esperando, 
não sempre atentos, para ouvir o que você vai falar, ob-
servando seu modo de fazer, julgando a sua capacidade 
para estar ali desempenhando aquele papel. Nessa imi-
nência de experiências, uma pergunta dominou o meu 
pensamento durante muito tempo: quando foi que ela 
achou que eu era capaz de fazer aquilo?

Uma vez aceita a proposta, eu não cogitei voltar atrás, 
claro. Não por orgulho, não tenho dificuldades com as 
possibilidades de recuo, mas porque entendi que era um 
desafio para encontrar a resposta daquela pergunta que 
tanto me incomodava a cada início e final de aula minis-
trada. Além disso, percebi que outras pessoas também 
tem o gosto pouco comum pelo amarelo, como eu.

Para tanto, participei de um processo seletivo aber-
to a todos os alunos da Faculdade de Letras que, após 
comprovado conhecimento e aptidão por meio de uma 
avaliação objetiva e didática, fui considerada apta para 
assumir a função. Mas não fui de imediato para o que 
considero ter sido o meu mais longo e bem aproveitado 
estágio curricular docente. Antes de começar o semes-
tre letivo, todos nós participamos do Curso de Capacita-
ção para o Ensino de Línguas Estrangeiras onde foram 
abordadas questões didáticas, metodológicas, aborda-
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gens temáticas e postura profissional. Tudo preparado e 
desenvolvido pelo excelente corpo docente e técnico do 
Centro de Línguas.

Tendo acontecido tudo isto, a professora supervisora 
Margareth apresentou-me ao material didático nor-
malmente utilizado no curso: dois volumes separados, 
sendo um para cada três semestres, desse modo o curso 
tem a duração de seis semestres para o aluno receber o 
certificado de conclusão como nível intermediário. 

Como dito inicialmente, o foco do ensino é na função 
comunicativa da língua em suas diferentes manifesta-
ções sociais, por exemplo, a escrita, a oral e a cultural. 
Isso abre a oportunidade para a pesquisa de outros ma-
teriais que agregam ao processo de ensino aprendiza-
gem e possibilitam uma interação construída com base 
na diversidade cultural. 

Foram dois anos de dedicação ao trabalho completa-
mente preocupada com o objetivo de perceber se meus 
alunos estavam mesmo aprendendo. E quando o resul-
tado era satisfatório, sabia que não era sucesso meu. As 
dificuldades de outros, inquietaram-me ao ponto de ver 
que acumulei inúmeros livros e materiais diferentes em 
busca de alcançar o apelo de quem reservava um tempo 
para apreciar o brilho dessa língua. Essa situação lembra 
também a discussão que o professor Barros sobre a cons-
trução da ideia de “lugares de memória” e o papel que o 
Centro de Línguas desenvolve a partir deste e-book:
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Esta nova entrada conceitual surgiu da 
necessidade de aprofundar algumas 
questões. Através de que ambientes, de 
que recursos, de que práticas e repre-
sentações, de que suportes materiais se 
produz e se difunde a memória coletiva? 
A noção de “lugares de memória” abre 
uma nova perspectiva em termos de 
organização e percepção da memória 
coletiva. (BARROS, 2011, p. 329)

Então, é desse “lugar de memória” que escrevo e as 
histórias precisam de um início para serem contadas. 
Mas não terminou no dia da minha colação de grau em 
03 de fevereiro de 2015, aos 25 anos. Ao contrário, me 
despedi da Letras como um filho se despede da sua casa 
e da sua família para ir tentar a vida na cidade grande 
em busca de melhores condições. Na minha mala esta-
vam todas as aulas que lecionei, todos aqueles momen-
tos de estudos continuados na casa da professoressa, os 
ensinamentos sobre como preparar as aulas, sobre ser 
profissional, ser docente. E como um filho que carrega 
um retrato da família, eu emoldurei o meu diploma.

Pudera eu voltar ao dia da matrícula com toda a vi-
vência que carreguei na mala ao sair. 

A qualidade da educação básica e a 
interculturalidade.

Desde a redemocratização do Brasil, existe uma co-
brança muito exaustiva a respeito da qualidade da edu-
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cação básica, como garante a Constituição da República 
Federativa do Brasil, art. 206, inciso VII, no qual se prevê 
a “garantia de padrão de qualidade”. Ora, em que consis-
te essa qualidade?

Se pensarmos pelo senso comum, talvez concluire-
mos que essa qualidade consiste em uma materialização 
do ensino, por exemplo, uma criança que, tão logo inse-
rida no ambiente escolar, alcança êxito em seu proces-
so de aprendizagem com a leitura, escrita e operações 
matemáticas. Ou ainda, uma aprovação no vestibular de 
uma universidade pública; ou uma carreira de sucesso 
de um trabalhador como consequência da qualidade da 
educação obtida. Nesse sentido, podem ser inúmeros os 
exemplos. Então, percebemos que essa noção da quali-
dade está intrínseca àquela famosa pergunta de muitos 
alunos ao longo dos anos, em diversos contextos sociais: 
“quando vou usar isso na minha vida?”. De modo, que 
essa materialização do conhecimento se apresenta ba-
sicamente ligada a algo que proporcione uma ideia mo-
ralista ou um retorno financeiro a curto ou médio prazo. 
Logo, quando existe a ausência desses valores, a qualida-
de aparece como negativa. Assim, esse tipo de “medição” 
é generalizada, outras vezes legalizada, e se torna regra 
em meio à diversidade e grandeza do assunto. Valorar a 
qualidade de ensino com base, principalmente, em inte-
resses do capital, lembra bastante o modo balizador que 
o atual cenário do governo federal utiliza para decidir 
em quais áreas do conhecimento científico merece mais, 
menos ou nenhum investimento.
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Tendo em vista esta discussão, vamos observar, ainda, 
o que diz Joana Buarque de Gusmão (2013, p. 301) sobre 
os significados da qualidade em dois sentidos absolutos, 
como um atributo distintivo positivo ou de virtude:

Na educação, encontramos principal-
mente a utilização da palavra qualidade 
com os dois últimos sentidos menciona-
dos. “Precisamos melhorar a qualidade 
da educação” e “a baixa qualidade da 
educação brasileira compromete o país” 
são exemplos do uso do termo como in-
dicação positiva ou negativa. “Educação 
de qualidade para todos” e “qualidade 
da educação ainda é um desafio” são 
sentenças que exemplificam o uso em 
sentido absoluto.

A pesquisadora Gusmão, chama atenção para uma 
constante ação de termos comparativos normalmente 
utilizados como referência aos resultados do processo 
educativo. De modo que, ao buscar os usos e a origem da 
palavra qualidade, a fim de argumentar que existe uma 
limitação de compreensão, portanto da discussão, ao nos 
atermos ao pensamento de atribuição de juízos de valor, 
explica que os objetivos educacionais também são dire-
cionados por essa mesma espécie de balança absoluta.

Portanto, essa insistência humana de empregar juízos 
de valor de forma absoluta pode ser prejudicial ao pro-
cesso educativo, uma vez que depende da concepção que 
se tenha de qualidade. Tendo em vista que na América 
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Latina, em especial no Brasil, a desigualdade e a diversi-
dade social constituem a realidade educacional, torna-se 
imprescindível trilhar um caminho que não seja pela atri-
buição de referenciais comparativos de valor que repre-
sentam quase uma batalha do bem contra o mal. 

A educadora chilena Verónica Edwards Risopatrón 
(1991, p. 4), elucida que a noção de qualidade da educa-
ção é uma construção social, portanto polissêmica:

O conceito de qualidade, como signi-
ficante, é um referente de significados 
produzidos historicamente e, nesse 
sentido, é um conceito que não pode 
ser definido em termos essenciais ou 
absolutos; portanto, também não é um 
conceito neutro. Uma definição única 
de qualidade não é concebível, uma vez 
que nela estão subentendidos os con-
ceitos adotados sobre sociedade, vida 
e educação. Assumindo o conceito de 
qualidade e operando apenas com ele, 
parece como se fosse neutro e universal. 
No entanto, a definição de qualidade da 
educação implica uma posição política, 
social e cultural em relação à educação. 
(tradução minha).

Podemos dizer que essa polissemia da palavra é um 
dos exemplos da garantia democrática do processo edu-
cativo no campo educacional brasileiro. Ao buscarmos 
novamente a Constituição de 88, encontramos no art. 
206, inciso VI a premissa da “gestão democrática do 
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ensino público, na forma da lei”. Portanto, não existe 
espaço, na escola pública, para outro tipo de gestão que 
não seja aquela democrática. 

O professor Vitor Henrique Paro (2016, p. 15) chama 
atenção para o fato de que

Infelizmente essa escola é sim reprodu-
tora de certa ideologia dominante... é 
sim negadora dos valores dominados e, 
em certo sentido, legitimadora da injus-
tiça social, na medida em que recoloca 
as pessoas nos lugares reservados pelas 
relações que se dão no âmbito da estru-
tura econômica.

Tendo em vista essa realidade da escola pública, a 
questão da gestão democrática parece ser utópica. Po-
rém, o professor Paro apresenta caminhos possíveis 
para alcançarmos a mudança desse cenário de acordo 
com o inciso constitucional:

Se queremos uma escola transforma-
dora, precisamos transformar a escola 
que temos aí. E a transformação dessa 
escola passa necessariamente por sua 
apropriação por parte das camadas tra-
balhadoras. (PARO, 2016, p. 15)

Outro aspecto importantíssimo, que complementa a 
qualidade e a gestão democrática, diz respeito à forma-
ção de professores da escola pública. Apesar de a Histó-
ria da Educação Brasileira iniciar-se de forma precária 
quando muitos eram considerados professores somente 
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pela comprovação de notório saber, ao longo dos anos 
isso foi sendo transformado. 

Vamos explanar rapidamente, sem atribuição de va-
lor nem de hierarquia, três conceitos que participam da 
diversidade da formação docente, bem como do contex-
to educacional que Paro nos chamou atenção.

O primeiro é a multiculturalidade que inicialmente: 
tentava designar um pluralismo cultu-
ral, acaba sendo confinado como um 
discurso universitário norte-americano 
que se apresenta como universal e úni-
co, aparecendo como aquela cultura do-
minadora que prevalece sobre a domi-
nada. Esse discurso acaba encobrindo 
a submissão globalizada aos mercados 
financeiros. (WEISSMANN, 2018, p. 23)

Este conceito configura, muitas vezes, como uma jus-
tificativa que busca evitar possíveis conflitos no âmbito 
da educação pública devido à diversidade de compreen-
são acerca da polissemia da palavra qualidade - mas 
nem por isso podemos deixar de problematizá-lo sem-
pre que oportuno. 

Em seguida, a transculturalidade se revela como
uma figura na qual as disciplinas não 
perdem a sua especificidade, interagem 
e se permitem procurar nas bordas para 
achar o que lhes é comum e estabelecer 
encontros possíveis, ou respostas que 
deem conta de uma situação desde di-
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versos pontos de vista. Propõe um trân-
sito pelo que é comum, ao mesmo tempo 
em que estabelece um intercâmbio a 
partir das bordas, e não se exige que 
nenhuma disciplina abandone sua pers-
pectiva, nem sua posição. (WEISSMANN, 
2018, p. 25)

Essa ideia de tolerância representa um desinteresse 
pela mudança e não se compromete com o enfrentamen-
to contra a desigualdade nem a violência, mesmo ofere-
cendo a possibilidade de transitar no espaço do outro.

Finalmente, a ideia de interculturalidade  de Lisete 
Weissmann (2018, p.27) “apresenta as culturas em con-
flito e em diálogo, ao mesmo tempo, não tentando obs-
truir as diferenças e sim fazer com que elas conversem 
e se entrelacem.” Desse modo, o docente que trabalha 
com o viés da interculturalidade, em tese, apresenta 
mais chances de estabelecer relações de consenso por-
que tem como substantivo da sua atuação como media-
dor do processo de ensino-aprendizagem o diálogo na 
construção coletiva do saber científico.

Assim, quando recordo o início da minha trajetória 
com a Língua Italiana, em especial minha atuação como 
instrutora no Centro de Línguas, enfatizo a participação 
essencial da qualidade, da gestão democrática, a serviço 
do bem público com mais condições de acesso, vez que 
no CL os cursos oferecidos cobram valores abaixo do 
mercado, bem como da base da minha formação docen-
te vinculada à interculturalidade. 
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Essa aspiral de construção de significados por meio 
da memória ratifica o elo existe entre as essências cita-
das com vínculos Legais, como o compromisso democrá-
tico com o ensino, além de revelar outra: a afetividade.

Interculturalidade e afetividade na constituição da 
identidade docente

Em meio à essas ondas de memórias, orientadas pela 
percepção histórico-cultural, é possível reiterar algumas 
características do processo de mediação pedagógica 
com enfoque nas dimensões afetivas entrelaçadas à in-
terculturalidade, de modo que possibilita compreender 
a constituição da minha identidade como docente.

Bom, meu interesse pelos estudos não se graduou 
comigo no dia da minha colação de grau na Letras. Ao 
contrário, ele continuou e espero nunca sentir que está 
perto de se graduar, na verdade. É nesse caminho sem 
volta que estudei Pedagogia, ainda, uma especialização 
na FIOCRUZ e um mestrado em andamento na UFMT. 
O estado do Mato Grosso me acolheu em um de seus 
concursos público para professora de séries iniciais 
como pedagoga. 

Vários podem ser os caminhos que contribuem para 
a qualidade da educação pública no Brasil. Esse foi o jei-
to que encontrei e muito faz-me rir porque lembro de 
Brás Cubas (p.14, 1881) com sua ideia do emplasto, seu 
medicamento sublime com intenções de “aliviar a nossa 
melancólica humanidade”. Esse humor tem a ver com a 
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ingenuidade da humanidade de esperar que a educação 
funcione como um mapa dos tesouros ou mesmo um 
emplasto. Afinal de contas, o que seria do amarelo?

Os inúmeros momentos de preocupações, incertezas, 
dúvidas e desafios vencidos, narrados no tópico primei-
ro deste artigo, têm para mim significados que repercu-
tem até hoje no meu modo de lecionar e de lidar com as 
adversidades que surgem na rotina docente. Tudo isso 
dialoga como texto Para uma filosofia do ato, de Bakhtin, 
onde ele diz que cada sujeito é responsável pelos atos 
que escolhe para si:

Porque minha vida inteira como um 
todo pode ser considerada um comple-
xo ato ou ação singular que eu realizo: 
eu realizo, isto é, executo atos, com toda 
a minha vida, e cada ato particular e 
experiência vivida é um momento cons-
tituinte da minha vida – da contínua rea-
lização de atos [postuplenie]. (BAKHTIN, 
1993, p. 21)

Sendo assim, é justamente o fato de ter sido escolha 
própria que me leva a crer que somente por meio do 
diálogo posso buscar soluções, construir significados e 
permitir que outros construam os seus, a fim de enfren-
tar qualquer tipo de violência e dominação.

Então, trabalhar a interculturalidade desde as séries 
iniciais possibilita a construção de um ambiente dialógi-
co entre os participantes do processo de ensino-apren-
dizagem, além de fazer com que os alunos se percebam 
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envolvidos nessa elaboração do próprio desenvolvimen-
to humanista e coletivo em um mundo de desigualdades.

Para que isso aconteça, é necessário pré existir uma 
disponibilidade afetiva para com essa percepção do ser 
humano dependente da ação cultural que está inserido, 
com o objetivo de fazer da aula um verdadeiro Aconteci-
mento (Geraldi, 2010), onde os acontecidos da vida são 
transformados em perguntas e o professor compreende 
o aluno como sujeito ativo na produção de conhecimento 
capaz de elaborar questionamentos acerca da realidade.

O professor Sérgio Leite (2006) nos orienta que na 
escola, o processo de interação do sujeito com os outros 
e com o objeto de conhecimento é mediado por meio de 
diferentes experiências e estratégias, dentre elas, des-
tacamos a ação exercida pelos professores, vista como 
mediação pedagógica. Segundo Leite (2006) a mediação 
pedagógica envolve: as condições de ensino propostas 
pelo professor; as formas de utilização de diferentes 
mediadores culturais, como os livros, os textos, o mate-
rial didático; as características pessoais do professor; o 
tipo de relação estabelecida com os alunos. 

Leite (2006) destaca que as condições de mediação 
pedagógica são constituídas também pela dimensão 
afetiva, a partir de uma perspectiva que entende a cog-
nição e afetividade como uma unidade. Nesse sentido, o 
processo ensino-aprendizagem não pode ser compreen-
dido apenas através da dimensão cognitiva. 
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O processo ensino-aprendizagem abrange a tríade 
sujeito-mediação-objeto, na qual o sujeito é também 
ativo na construção dos seus saberes e habilidades e a 
mediação ocorre por meio de diversos fatores, além do 
papel desempenhado pelo professor. Assim: 

a qualidade da relação que se estabelece 
entre sujeito e objeto é também de natu-
reza afetiva e depende da qualidade da 
história de mediações vivenciadas pelo 
sujeito em relação ao objeto no seu am-
biente cultural, durante sua história de 
vida (LEITE, 2006, p.18)

A compreensão do processo educativo também pode 
ser enriquecida com os estudos de Paulo Freire que 
destaca a importância de assumir a reflexão como uma 
constante no ato de ensinar, na prática docente. É o que 
esse autor chama de prática docente crítica que envolve 
o “movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pen-
sar sobre o fazer” (FREIRE, 2011, p.39).

Então, na minha experiência como instrutora, para 
que essa relação teórica se encontre com a prática, fa-
zendo uso da reflexão e da afetividade, foram propostas 
e desenvolvidas diversas atividades, individuais e coleti-
vas, possibilitando ao aluno o reconhecimento e exercício 
dessa interação, além de ressaltar o papel social da UFG 
com a participação da comunidade, bem como os pilares 
sobre ensino, pesquisa e extensão. Por exemplo: desde a 
apresentação de si mesmo e sobre o outro, descrever si-
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tuações a partir de fatos reais ou imaginados, novidades 
artísticas, até o incentivo à participação em coros de mú-
sica italiana, passeios, encontros e promoção de eventos 
com outras turmas, instituições de ensino e grupos que 
divulgam e valorizam tradições italianas no Estado de 
Goiás, como o Italianoggi – Assessoria Linguística, con-
tando sempre com o envolvimento da supervisora da 
área e outros colegas instrutores de italiano. 

Perante essa perspectiva de trabalho a interculturali-
dade trabalha com situações e formas de perceber a cul-
tura própria e alheia de forma respeitosa. Ao desfazer de 
modelos tradicionais de relação e de comunicação, abre 
caminhos para uma interação construída com enfoque 
na diversidade cultural. Isso porque não se preocupa em 
neutralizar ou dominar a natureza humana de questio-
nar o que está a sua volta, ao contrário, provoca pergun-
tas e estimula respostas, bem como possíveis soluções.

Oliveira (2015, p.220-221) contribui para a nossa 
reflexão:

Mediante esta forma de encarar o cultu-
ralmente diverso, não terá havido lugar 
para um diálogo aberto e respeitoso 
nas relações interculturais históricas no 
âmbito da expansão europeia. A aspi-
ração em universalizar os significados 
culturais próprios levou, pelo contrário, 
à destruição das culturas encontradas, a 
silenciá-las ou oprimí-las por não corres-
ponderem ao ideal de cultura reificado.
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Essa maneira de abordar a sala de aula objetiva fa-
zer com que o aluno perceba que o conhecimento não 
precisa servir aos interesses e valores de um sistema 
cosmopolita, etnocêntrico de uma racionalidade técnin-
ca e instrumental, uma vez que a inteculturalidade tem 
compromisso com a transformação da sociedade. 

Neste caso, por meio da relação comunicativa dia-
lógica a construção de signficados tende a seguir uma 
orientação crítica e independente com base nos direitos 
e deveres das pessoas mesmo no início da vida escolar.

Aos poucos, a proposta é a de formar um ambiente 
educacional onde a cidadania intercultural seja algo 
consciente. Apesar de sabermos que se trata de um pro-
cesso lento, é por meio da humanização das culturas no 
processo de ensino aprendizagem que há a promoção 
e garantia dos incisos constitucionais sobre a educação 
pública, gratuita e de qualidade. 

Podemos pensar que ao assumir essa perspectiva 
pedagógica de comunicação intercultural, seja possível, 
também, despertar a autonomia afetiva do aluno num 
âmbito relacional cotidiano, uma vez que a despersona-
lização da vida humana e a consequente alienação dos 
sujeitos que a racionalidade técninca e instrumental 
prega, para conseguir atingir os interesses do capital, 
também acentua e perpetua as desigualdades sociais. 
Assim é que a educação perde o seu sentido primordial 
a serviço do sistema econômico vigente.
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Contra o cenário de barbárie, que a atualidade repre-
senta, é que Habermas (1999, p. 107) teoriza que:

Essa racionalidade comunicativa expri-
me-se na força unificadora da fala orien-
tada ao entendimento mútuo, discurso 
que assegura aos falantes envolvidos um 
mundo da vida intersubjetivamente par-
tilhado e, ao mesmo tempo, o horizonte 
no interior do qual todos podem se refe-
rir a um único e mesmo mundo objetivo. 

Ao chamar a atenção para a potencialidade da apli-
cação comunicativa na construção da subjetividade dos 
sujeitos e de um mundo objetivo, o sociólogo alemão 
orienta para uma possibilidade de uma nova sociedade 
que consegue encontrar convergências de interesses e 
mudar as políticas de Estado e econômicas que impe-
dem a consolidação de uma democracia plural e popular. 
Assim, propõe-se uma educação trabalhada no viés da 
Ação Comunicativa e alicerçada na reflexão da relação 
entre teoria e prática educativa.

A abordagem do potencial comunicativo humano 
da Linguagem, que Habermas teoriza de Ação Comu-
nicativa, possibilita uma formação cidadã básica com 
responsabilidade social e consciência reflexiva crítica e 
democrática. É uma situação já prevista em nossa Cons-
tituição Cidadã (1988) e em um conjunto de Leis que 
regulamenta a educação no Brasil e que têm focalizado a 
qualificação da formação de professores, cabe destacar 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 
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dos Professores da Educação Básica, que apresenta uma 
série de definições que exigem dos cursos de Licenciatu-
ra reformulações no sentido de promover a “coerência 
entre a formação oferecida e a prática esperada do futu-
ro professor” (BRASIL, 2002, artigo 3º).

Portanto, diante de todo o exposto, a relação entre 
teoria e prática precisa assumir a sua condição de in-
terferência na realidade que está em constante processo 
de ressignificação numa perspectiva transformadora. 
É nessa perspectiva de envolvimento dos sujeitos que 
Paulo Freire, no livro Pedagogia da autonomia: saberes 
necessários à prática educativa (2011, p.48), diz que “o 
meu discurso sobre a Teoria deve ser exemplo concreto, 
prático, da teoria. Sua encarnação. Ao falar da constru-
ção do conhecimento, criticando a sua extensão, já devo 
estar envolvido nela, e nela, a construção, estar envol-
vendo os alunos”.

Ainda, acreditar que a relação da afetividade com o 
conhecimento, mediado pelo (a) professor (a) precisa se 
apresentar acessível aos sujeitos para que se percebam 
participantes e capazes de identificarem a existência 
e eficácia dessa relação e de que são conscientes das 
respostas que dão a todo o processo de construção de 
criticidade, autonomia do pensamento e emancipação 
para a cidadania e para além do capital.
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Considerações Finais

Esta proposta de recordar e abordar a influência da 
formação obtida no Centro de Línguas da UFG para a 
constituição da minha identidade profissional, não se 
trata apenas de narrar experiências de um aprender téc-
nico e teórico para repetição posterior, mas sim de uma 
prática reflexiva e crítica da apropriação teórica. Paulo 
Freire (1995, p. 32) diz que “não há como pensar numa 
preparação técnica em si mesma, que não se pergunte a 
favor de que, de quem e contra quem que se trabalha”. 

Ao superar a fragmentação do saber instalada por 
um sistema hegemônico, o professor, com todo o seu 
arcabouço teórico, qualifica as condições de ensino e 
proporciona ao aluno se sentir participante ativo do 
próprio processo de aprendizagem. Assim, a autonomia 
e alteridade do sujeito são influenciadas pela relação 
afetiva construída com o ambiente escolar, o docente, os 
colegas e a própria imagem de aluno (FREIRE, 2011). 
De modo que também se torna importante o trabalho 
docente no sentido descolonizador do saber e do poder 
nas séries iniciais da educação pública.

Com isso, é merecido destacarmos que um espaço 
público de construção e interação social em busca do 
conhecimento científico tenha exercido o seu papel de 
formação da base da educação pública com extrema 
qualidade ao longo de muitos anos, seguindo preceitos 
democráticos e preocupado com o ser humano, a coleti-
vidade e a transformação social.
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Bem, a verdade é que se nem todos os gostos são 
iguais, o processo de ensino-aprendizagem dialógico é 
incompatível com a sugestão de impor algo tão particu-
lar e subjetivo: gostar da cor amarela. Não é mesmo? 

Justamente por isso é que Gertrudes Silva de Oliveira 
(2015, p.221) nos ajuda a pensar que:

Importa, ainda, salientar que a expansão 
da cultura ocidental absolutizada, para 
além de proceder, a par e passo, com a 
etiqueta de selvagem, marginal ou ir-
racional aos traços culturais de outras 
culturas, acolheu, no seu bojo, uma das 
piores formas de neutralização do ser 
humano – a desumanização de milhões 
de africanos com a sua conversão em 
objecto de trocas comerciais: o tráfico 
negreiro para as mais diversas partes do 
mundo e durante um longo período de 
quase cinco séculos, constituiu um dos 
aspectos mais trágicos de desrespeito e 
intolerância perante a diversidade.

É por meio dessa ressignificação crítica e emancipa-
tória da apropriação de saberes que podemos construir 
relações mais solidárias de enfrentamento às políticas 
do neoliberalismo, e caminhar contra o discurso da 
individualização e desumanização. Por isso que o co-
nhecimento, ao ser produzido, precisa ser alicerçado na 
condição de que os sujeitos possam conhecer e intervir 
no mundo, apropriando-se da possibilidade de eman-
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cipação por meio da afetividade e interculturalidade 
como práticas reflexivas e dialógicas do processo de 
ensino-aprendizagem, portanto, partes constitutivas da 
identidade docente como está sendo a minha, apreendi-
da e assimilada, principalmente, durante a minha expe-
riência no Centro de Línguas.

Portanto, escrever este artigo para o e-book para 
comemorar os 25 anos de existência desse projeto de 
extensão da Faculdade de Letras da Universidade Fe-
deral de Goiás, chamado Centro de Línguas, se desen-
volve como um lugar de memória individual e coletiva, 
na medida em que, junto com outros textos de outros 
colegas, faz questão de enfatizar a importância do ensi-
no, da pesquisa e da extensão como oportunidades de 
relacionar teoria e prática docente desenvolvida a partir 
do ensino superior. 
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LANGUAGE AND LITERATURE: TWO SIDES 
OF THE SAME COIN

Danilo Neves Pereira
Dilys Karen Rees

This article is written with a twofold perspective, 
that is, from the perspective of Dilys Karen Rees who 
has worked as a professor of language and literature in 
the Faculdade de Letras/UFG for 26 years and from the 
perspective of Danilo Neves Pereira, Dilys Rees’ former 
student at the undergraduate and graduate level. Dani-
lo acted as substitute professor at the FL for two years 
and is Dilys Rees’ supervisee in the Centro de Línguas 
(CL). Dilys has always viewed language and literature as 
being two sides of the same coin and has worked within 
this outlook on the graduate level. Danilo agrees with 
this understanding and has implemented it in the Engli-
sh language classrooms of the CL. 

In December of 1993, I, Dilys, became professor of 
Language and Literature of the English language at the 
Instituto de Ciência Humanas e Letras (ICHL) which 
would become the Faculdade de Letras in 1996. Right 
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from the start, I taught literature and I wanted the stu-
dents to produce their own readings of the text and not 
depend solely on my explanation of what the texts were 
about. As I taught with this goal in mind, I devised ways 
of working with the text such as logs, tutorials, collages, 
pair discussions, and paraphrases that would help the 
students read the text in detail and perceive the various 
levels of interpretation that existed when dealing with a 
complex text. In my point of view, interpretation is ne-
cessary at the lexical and syntactic levels as well as at the 
levels of interculturality. I agree with Risager’s (2018, l. 
238)1 definition of interculturality as a learning process 
which involves “the construction of knowledge” descri-
bed as, “...both the building of a maximally coherent and 
factually oriented knowledge about culture, society and 
the world, the development of critical awareness of the 
epistemologies that guide and structure knowledge and, 
if possible, critical awareness of instances of common 
sense.”  As Chick, Hassel and Haynie (2009, p. 402) state, 
the text contains “multiple levels of meaning”. During 
the process in which the students learn how to deal with 
literary texts, the emphasis can move from “what does 
the text mean” to “what reading can do” (POLETTI et al, 
2016, p. 232).  

From the outlook of what reading does, it is possi-
ble to visualize a moving horizon in which the students 

1  We are using a Kindle Edition of Risager’s book, thus there are no 
page numbers, but lines. Hence the use of “l. 238”. 
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expand their knowledge of the English language, of its 
historicity, and of the many cultures expressed in this 
linguistic family referred to under the title of “the En-
glish language”. Matos (2012, p. 36) points out that as, 

the reader plays his/her role of putting 
him/herself at the disposal of alien 
(someone else’s) thoughts, beliefs, and 
values, he/she relegates his/her norms 
to the background. However, the rea-
der’s identity still governs his/her rela-
tionship to the text. As the reader has to 
resolve this tension, he/she is changed 
as a result...

At this point, Matos (2012, p. 36) quotes Wolfgang 
Iser (1993, p. 64)2, a theorist I also work with, 

[p]laying the role [of the reader] invol-
ves incorporating the new experience.  
Consequently the reader is affected by 
the very role he is given to play...some-
thing is formulated in the reader under 
conditions that are not set by himself 
and that thus enable the experience to 
penetrate into his consciousness. 

The moving horizon that I have referred to above is a 
metaphor used by Gadamer (1999) to refer to the mo-
ving interpretations not only of the text, but of life itself. 
We are interpretive beings and give cultural meanings 

2  ISER, W. Prospecting: from reader response to literary anthropology. 
Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993.
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to the events of our lives. In coming into contact with 
other lived experiences, other cultures, other points of 
view, it is possible that the readers themselves change 
their outlook and experience the other point of view. It 
is at this moment that the cultural horizon moves as the 
reader lives vicariously through the characters and the 
events of a literary text. It is of course possible to pos-
tulate someone who is stationary. “This individual does 
not see beyond his limited perspectives and does not un-
derstand that there are multiple perspectives about the 
same event. This situation can occur when an individual 
is isolated, associating only with people of his region, 
race, culture or social class” (REES, 2003, p. 2).  The rea-
ding of a literary text offers the possibility of coming into 
contact with those who are different from the reader and 
of experiencing other cultural events and meanings. 

In the discussion of the literary text, I have also 
incorporated  a decolonial outlook. As Mignolo and 
Walsh (2018, p. 5) argue, “[d]ecoloniality is not a new 
paradigm or mode of critical thought. It is a way, op-
tion, standpoint, analytic, project, practice, and praxis”.  
When using  literary texts in the classroom, it is possible 
to adopt a decolonial perspective in the selection of texts 
used and in the discussions of the characters, events, 
settings and atmosphere of the text in question. For exa-
mple, it is possible to select texts that are written from a 
decolonial standpoint such as the novels Wide Sargasso 
Sea by Jean Rhys (2000), a prequel to the novel Jane Eyre 
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by Charlotte Bronte (1847/2015), The Break by Métis 
author Katherina Vermette (2016) which discusses the 
trauma within the Métis community in Winnipeg, Cana-
da. It is also possible to read so-called classical novels 
such as Jane Eyre by Charlotte Bronte (1947/2015) or 
Heart of Darkness by Joseph Conrad (1902/2007) from 
a decolonial analytic perspective which focuses on the 
colonial epistemologies of the novels. 

Throughout these years of teaching literature, I have 
always believed strongly that it is impossible to separate 
language and literature and that the use of literary texts 
in the language classroom can be an added repertoire 
for the teacher. It is necessary to say that this point of 
view had quite a number of opposing voices who felt 
that the literary text should be confined to the literature 
classroom and had very little to contribute to the lan-
guage classroom.  For many, the literary text was just too 
difficult for language classes. It is necessary to point out 
at this moment that literary texts come in many genres, 
many sizes, both long and short, use many varieties of 
the English language, and focus on many different types 
of events and characters. Literary texts are not homoge-
neous and do not need to be interpreted by an expert. 
On the contrary, they need to be read and savoured and 
all readers can be interpreters. In this way, the langua-
ge teacher has at their fingertips a huge fund of texts to 
choose from. To use a cliché, the sky is the limit, and the 
creativity in how to use these texts is up to the teacher.  
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As I gave literature classes that were not only lectu-
res, but focused also on interpretive activities, a group 
of students began to be interested in using literary texts 
in the language classrooms. The first student to do a 
TCC (Trabalho de Conclusão de Curso – Honour Thesis) 
with my guidance and that focused on the use of the li-
terary text in the language classroom was Danilo Neves 
Pereira. Other students also became interested and at 
this time there is a group that uses the literary text in 
the classroom and that discusses this use on a page at 
www.edmodo.com entitled English Language Teaching 
and the Literary Text.  On this page, activities are shared 
and commented on. 

Teaching literature at CL: my experience throughout 
the years

As pointed out by Dilys Rees in the previous section 
of this chapter, according to Iser (1978) and Gadamer 
(1999), reading is an interpretative process, which 
propels us to change our viewpoints about the reading 
itself and also about the actual world that surrounds 
us. As we read, we interpret the text based on our ba-
ckground knowledge and life experiences which causes 
our background itself to be changed and reconfigured 
as we read the literary text and are faced with new facts, 
new reflections and new narratives.3 Therefore, in our 
perspective, the act of reading is as much about what 

3  Iser (1978) calls this process “retention and protention”.
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the text can do to the reader as it is about what the text 
says. This view on literature and the act of reading is 
especially helpful to the language teacher working wi-
thin a communicative/critical teaching setting because 
it underscores the important role that the reader plays 
in creating new meanings and positing reflections about 
their lives. In this section of the chapter, I will discuss 
my experience as an additional language teacher at CL 
as well as propose some reflections on the theories that 
inform my day-to-day praxis using literature as a tool to 
teach English as an Additional Language. 

To begin with, it is important to highlight that just as 
our personal horizons change while we read a literary 
text, so does our praxis as language teachers as we read 
different theories, as we teach different groups, as we 
meet different people. To reflect about our experiences 
in life is to read ourselves, and as every reading encom-
passes a change of horizon, every reflection about our 
pedagogy should also broaden our vantage points in 
regards to ourselves as educators. With that being said, 
I started working at CL a decade ago, very young, with 
next to little experience as a teacher. My first year as a 
teacher went well, I met excellent advisors and profes-
sors who introduced me to the Communicative Approach 
and Critical Teaching. As most of my colleagues, I started 
teaching at CL as an intern while I was a student in the 
undergraduate course, so while teaching there I could 
finally start applying some of the pedagogical theories 
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I was learning during my course.  It was not until my 
third year as a teacher at CL, however, that I started to 
take Literaturas de Língua Inglesa as an undergraduate 
with Prof. Dilys Rees and that my interest in studying 
and teaching about literary texts started.

I remember that Critical Teaching was the first 
approach I studied that really made me see teaching as 
more than just the teaching of structures. I understood 
that there were other possibilities and that students la-
cked much more than just grammatical knowledge. My 
students also lacked the cultural, political, and societal 
understanding which were mandatory for them to be 
speakers of their target language. Critical teaching then 
gave me the spark to start using different approaches 
and texts in the language classroom and gave me the en-
couragement to bring matters of “gender, class, sexuali-
ty, race, ethnicity, culture, identity, politics, ideology, and 
discourse” (PENNYCOOK 2001, p. 10) to the class.

By the time I had to write my honour thesis (TCC), I 
decided to work with literature in my English 8 class at 
CL because upon reflecting about my own experiences 
as an English language learner, I realized that my Engli-
sh had improved a great deal because of the literature 
classes I took in the undergraduate course. However, as 
I started to introduce books in my class, I realized that I 
had a manifold problem on my hands. For one, my stu-
dents did not share the same enthusiasm about litera-
ture as I did in my Literaturas de Língua Inglesa classes.  
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Second, my students barely read the text at home when 
I asked them to. And third, my colleagues sometimes 
criticized me on the use of literature in the classes clai-
ming that students did not like literature and that they 
themselves did not see any benefit in having students 
read texts they, the teachers, considered “boring”.

Nevertheless, as I was very inspired by critical tea-
ching and by the idea that language and literature were 
two-sides of the same coin, I started reading theories that 
made me reflect upon my practice and the use of literatu-
re in the language classroom as a way to engage students 
and to help them learn their additional language. At this 
point, I was working under the supervision of Prof. Dilys 
Rees. The struggles, the problems and the issues I faced 
while using literary texts were but sources of inspiration 
because they pointed to questions of research which 
propelled me to further studies. Many of these questions 
were answered in my TCC entitled Learning English 
Through Literature: A classroom experience (2013). 

For  my TCC, I used a few literary texts in class, namely 
the play Lady Windermere`s Fan, a play about a good wo-
man, by Irish writer Oscar Wilde as well as a few selec-
ted poems by Elizabeth B. Browning, Emily Dickinson 
and E. A. Housman. The students had to read the texts at 
home and were expected to discuss them in class. As a 
student in the study by the pseudonym Raquel mentio-
ned (PEREIRA, 2013, p. 28) “in the literature-oriented 
classes, our discussions were more open and we could 
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express ourselves better, and have more attention to 
what we are learning, saying, listening and writing.”

Expanding this study and focusing much more on the 
intercultural and critical dialogues between reader ver-
sus text  and student versus society, I wrote a Master’s 
thesis entitled, O uso de contos em sala de aula de língua 
inglesa: um estudo de leituras interculturais (2016) also 
under the supervision of Prof. Dilys Rees. In this latter 
study, I spent a whole semester at CL, discussing a varie-
ty of short stories in order to promote not only the deve-
lopment of linguistic skills, but also to promote intercul-
turally critical dialogues in the class. For this semester, 
my students read a few short stories by American wri-
ters such as Flannery O`Connor (1999) (A Good Man is 
Hard to Find) and Charlotte Perkins Gilman (1892) (The 
Yellow Wallpaper) to discuss American culture, the US 
South and the situation of women in the USA depicted in 
the short stories. We also read two Nigerian short stories 
namely Dead Man`s Path by Chinua Achebe (1953) and 
A Private Experience by Chimamanda Adichie (2008). 

As a result of my studies and of a pedagogy based on 
Iser’s (1978)  reception theory along with the commu-
nicative approach, and critical teaching, I managed not 
only to use literature in the English language classroom, 
but also to show others that literature could be enjoyab-
le. In addition, the in class practice showed that studen-
ts could engage with highly intercultural texts, and that 
linguistically students can learn much more from an 
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authentic literary text than the controlled pedagogical 
texts available in the textbooks. 

For the purposes of this chapter, I will now mention a 
few of the theories that are key to those who want to use 
literary texts in the language class and that were very 
important to the development of these two studies. 

In regards to how we understand the relationship be-
tween language and culture in and out of the classroom, 
we draw from Risager (2005, p. 191) who uses Agar`s 
concept of languaculture, to represent how language 
and culture are inseparable and how one permeates the 
realm of the other.  She points out that, 

The study of languaculture is the study 
of the various kinds of meanings carried 
and produced by language. But what 
exactly is that? I suggest that we dis-
tinguish between three dimensions of 
languaculture, corresponding to three 
cultural perspectives on language:
· the semantic and pragmatic potential
· the poetic potential
· the identity potential

In this regard, languages and cultures become in-
tertwined and they cannot be disassociated. As Agar4 
(1994, p.28 cited in RISAGER, 2006, p.112), puts it, 
“the term ‘languaculture’, then, stresses two relations: 
‘the language in languaculture is about discourse, not 

4  AGAR, M. Language shock: understanding the culture of conversation. 
New York: William Morrow, 1994. 
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just about words and sentences. And the culture in lan-
guaculture is about meanings that include, but go well 
beyond, what the dictionary and the grammar has to 
offer’”. With that being said, our very concept of langua-
ge and culture invites us to see the literary text as an 
important tool in the teaching of any language as the 
literary text is composed by different languacultures in 
all of their semantic/pragmatic, poetic and identitarian 
potential.

Hence at CL, I find it very important to expose my 
students to different languacultures expressed in the 
literary texts I bring to the class. Recently, I have had 
the experience of leading an entire English language 
course focusing on African, African Caribbean, and Afri-
can American writers in one of my intermediate level 
groups. The choice to work with those topics and au-
thors came from the students themselves and I found 
that as I brought different texts, my students had the 
chance to get to know many different English langua-
cultures. For example, when we studied the Caribbean, 
we had to read A Small Place (1988) by Jamaica Kincaid, 
which led not only to cultural discussions on decolo-
niality and racism, but also introduced my students to 
Jamaican English, Rastafarian culture and the different 
grammar rules used in the various Caribbean varieties. 
Later, their brief study of Caribbean variety was very 
important so that they could understand a song by Bob 
Marley called Redemption song- especially the use of the 
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pronoun “I” instead of “we”, a linguistic phenomenon 
known as “I-talk”. 

Other texts that I have used at CL and that helped 
students better understand their target languacultures 
and how culture plays an important part in how we 
use language include the short stories by Kate Chopin 
(2000) The Story of  an Hour and Desiree`s Baby. These 
short stories discuss a variety of themes like life in the 
American State of Louisiana during the 19th Century, 
slavery, racism, the oppression of marriage, sexism as 
well as introducing students to the linguistic variety of 
Creole and Cajun American society. 

Another important author that has contributed to the 
discussion on the role of culture in the language class 
is Kramsch (1993; 2014). Kramsch (1993) brought to 
the table the concept of “thirdness” and “third places” 
applied to the language teaching context. For her, stu-
dents’ interactions with the target language happen in a 
place of thirdness, in which the cultures of the student 
encounter the target cultures to create a third place of 
culture while engaging in the dialogical act. These spa-
ces, obviously, are not physical but rather virtual meta-
phorical spaces. To put it in hermeneutical terms, when 
faced with the text in the target language, the student 
engages in a retention – protention movement with the 
target culture which broadens their horizon and moves, 
not only through the language of the text, but through 
the cultures and languacultures at hand as well.



414

Analogous to Risager (2005)`s discussion on the 
three dimensions of languaculture, Kramsch postulates 
that culture is connected to language in three ways. Ac-
cording to her, language has a semiotic, a linguistic and a 
discursive relation to the culture of the speaker, as

(…) culture is linked to language in three 
major ways: semiotically, linguistically, 
discursively. Language does not deter-
mine our cognition nor our emotions; 
torture means torture in any language. 
But by calling it something else, like 
“enhanced interrogation technique”, one 
can change the degree of the cognition 
and the intensity of the emotion trigge-
red by the words. Not in a deterministic 
way, and not in the dictionary meanings 
of words, but in the enunciative choi-
ces of speakers and writers and in the 
affective, social, and political meanings 
they assign to these words.  (KRAMSCH, 
2014, p. 8)

Thus, considering that literature is expressed through 
language and that when reading a literary text, language 
students are faced with many different languacultures, 
literature becomes an important tool for teachers as 
it naturally fosters intercultural dialogue. As a way of 
fostering intercultural dialogue at CL, I have also used a 
few chapters of the book Borderlands/La Frontera: The 
New Mestiza (1987) by Gloria Anzaldua  as well as San-
dra Cisnero`s (1995) poem Mexican in France  to discuss 
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prejudice against latinos, latino identities in the USA, 
and to discuss how we Brazilians deal with our latino 
identity. These texts help students face different cul-
tures at a semiotically, linguistically and discursive level 
as they face what it means to be a latino person in the 
Western world and, most importantly, how we view/are 
viewed as latinos. 

In light of this discussion and considering that tea-
ching literature necessarily implies the teaching or at 
least the exposition and discussion of the languacultures 
in the texts brought to the class, teachers should consi-
der not only the appropriateness of the language in the 
literary text, but also the content of the text and, most 
importantly, how the teacher will approach the text. As  
teachers, working in the field of interculturality, we are 
aware that the adoption of an intercultural posture for 
the sole sake of being intercultural from a liberal stan-
dpoint has been heavily criticized in the area of applied 
linguistics (WALSH 2009; TUBINO 2004). Intercultural 
teaching can then be understood according to two di-
fferent paradigms, a liberal intercultural practice and 
a critical intercultural practice. Proponents of liberal 
interculturality pose that teachers should expose stu-
dents to the target culture and that celebrating diversity 
is enough to promote good teaching and good learning 
and good citizenship. Critical interculturality suggests, 
however, that teachers should go beyond, discussing 
also matters of gender, race, sexuality, religion, politics 
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and history.  As Dilys Rees has pointed out through the 
reference to the quote by Risager (2018), the intercul-
tural viewpoint involves the construction of knowledge 
and the questioning of epistemologies and of common 
sense explanations. 

 It has been argued that without a critical view on 
the cultures discussed in the class, and thus a proper 
discussion of the cultures students are exposed to, stu-
dents frequently reinforce stereotypes as they do not 
really engage in an intercultural dialogue in hermeneu-
tical terms, but rather, impose their own views onto the 
other. Walsh (2009, p. 4) goes as far as to say that when 
teachers adopt a  liberal intercultural stance in the class, 
oppressed groups are again subjugated as they are mis-
construed by students.

En este sentido, el reconocimiento y 
respeto a la diversidad cultural se con-
vierten em una nueva estratégia de 
dominación que ofusca y mantiene a la 
vez la diferencia colonial a través de la 
retórica discursiva del multiculturalis-
mo y su herramienta conceptual de la 
interculturalidad “funcional” entendida 
de manera integracionista. Esta retórica 
y herramienta no apuntan la creación de 
sociedades más equitativas e igualitá-
rias sino al control del conflito étnico y 
la conservación de la estabilidade social 
com el fin de impulsar los imperativos 
económicos del modelo (neoliberal) de 
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acumulación capitalista, ahora haciendo 
“incluir” los grupos historicamente ex-
cluídos a su interior.

Tubino (2004) also defends that being intercultural 
is not a trend to be followed, but rather an ethical view 
on the act of teaching a language, a new way to behave 
in the classes which takes into consideration languages, 
cultures and the power structures that control the posi-
tioning of groups in society. 

As has already been mentioned in this article, decolo-
nial theory is very much in line with critical intercultura-
lity.  I – Danilo -  find that because Brazil was a colonized 
country, my students find it easier to engage in a critical 
intercultural dialogue with texts from other former co-
lonized countries that share similar issues as those my 
students face in their everyday lives. In other words, tex-
ts from the decolonial canon like A Small Place (KINCAID, 
1988), A Private Experience(ADICHIE, 2008), Dead Man`s 
Path (ACHEBE, 1953) introduce students to themes that  
oftentimes are all too familiar for a Latin American stu-
dent, themes like corruption, poverty, hunger, religious 
intolerance,  a complex relationship between the former 
metropolis and the colonizers, among other topics. Fur-
thermore, through the discussion of certain texts, my 
students have been able to delve into certain langua-
cultures expressed in English that hardly ever make an 
appearance in their American/British textbooks. 
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Practical suggestions

In this final section, we include several poems to 
show the different topics that occur in these kinds of 
texts and that can bring about learning ranging from a 
focus on vocabulary and syntax  to discussions targeting 
different languacultures and the creation of meaning 
and identity.  We chose poems simply because of the fact 
that they are smaller texts and easier to quote at greater 
length in an article. Short stories can also be used such as 
those mentioned throughout our article and even short 
novels such as Animal Farm by George Orwell (1946), an 
allegory about a totalitarian government. 

• Our first example is an excerpt from a poem entitled 
Asama’u by Nigerian author  Zanaibu Jallo (2009).   

Asama’u
There goes Asama’u
There go her flaying arms
Same arms that laboured tirelessly on stinting farms
Over there! In the flood
See as she fights quietly
Asama’u, wife of Lawan
Asama’u, mother of seven plus one
On shoulders well worn; she bears a world’s heaviness
In palms splintered and torn; she bears a people’s wealth
On her honest feet marching the dusty path all day from 
Udaba
On her prudent brows, no allusion of a frown as she trades 
and barters in Bagana

This poem discusses the life of a simple, hardworking 
Nigerian woman. As the poem progresses, it is appa rent 
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that she is portrayed as a heroine who receives help 
from no one. The discussion of the poem can focus on 
what this woman does in her everyday life and how this 
compares to hardworking women of Brazil who support 
their families with little help from others. 

• The next text that can be used at CL is the poem An 
African Elegy by Nigerian author Ben Okri (1992). In 
this poem the writer talks about “the bitter past” of 
Africa and how, despite it, Africans look forward to 
a bright future. This beautiful poem can be used in 
any class to discuss colonialism, slavery and can be 
followed by a reading of Chinua Achebe`s (1994) no-
vel Things Fall Apart since both novel and poem talk 
about how Africa was colonized.

An African Elegy
We are the miracles that God made 
To taste the bitter fruit of Time. 
We are precious. 
And one day our suffering 
Will turn into the wonders of the earth. 
 
There are things that burn me now 
Which turn golden when I am happy. 
Do you see the mystery of our pain? 
That we bear poverty 
And are able to sing and dream sweet things 
 
And that we never curse the air when it is warm 
Or the fruit when it tastes so good 
Or the lights that bounce gently on the waters? 
We bless things even in our pain. 
We bless them in silence. 
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That is why our music is so sweet. 
It makes the air remember. 
There are secret miracles at work 
That only Time will bring forth. 
I too have heard the dead singing. 
 
And they tell me that 
This life is good 
They tell me to live it gently 
With fire, and always with hope. 
There is wonder here 
 
And there is surprise 
In everything the unseen moves. 
The ocean is full of songs. 
The sky is not an enemy. 
Destiny is our friend.

• Another African poem that can be used, though pre-
ferably at higher levels, is the poem Abiku by Nigerian 
author Wole Soyinka (1987). In this poem the author 
talks about an “abiku” which is a figure from folklore 
in Nigerian culture. This “Abiku” is the evil spirit of a 
child that comes back every so often only to die young 
again and plague the mother. A mother, who has had 
a child who passed away very early (usually before 
the age of 7), might have that same child come back  
again and possess her next baby, only to die again and 
come back again every time the mother gets pregnant. 
In this way the mother will never have another child 
other than the abiku. This poem can be used to discuss 
folklore and traditional stories and explanations for 
life experiences. 
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Abiku
Wanderer child. It is the same child who
dies and returns again and again to
plague the mother.
-Yoruba belief

In vain your bangles cast
Charmed circles at my feet
I am Abiku, calling for the first
And repeated time.

Must I weep for goats and cowries
For palm oil and sprinkled ask?
Yams do not sprout amulets
To earth Abiku’s limbs.

So when the snail is burnt in his shell,
Whet the heated fragment, brand me
Deeply on the breast - you must know
him
When Abiku calls again.

I am the squirrel teeth, cracked
The riddle of the palm; remember
This, and dig me deeper still into
The god’s swollen foot.

Once and the repeated time, ageless
Though I puke, and when you pour
Libations, each finger points me near
The way I came, where

The ground is wet with mourning
White dew suckles flesh-birds
Evening befriends the spider, trapping
Flies in wine-froth;

Night, and Abiku sucks the oil
From lamps. Mothers! I’ll be the
Suppliant snake coiled on the doorstep
Yours the killing cry.
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The ripest fruit was saddest
Where I crept, the warmth was cloying.
In silence of webs, Abiku moans, shaping
Mounds from the yolk.

• We now suggest a poem by English poet Walter De 
La Mare (1912). It can be used at any time during 
the school year, but is especially effective around 
Halloween because of its spooky atmosphere. The 
poem has been put to music as well by Bernd Wa-
lhbrinck and can be found on Youtube5.

The Listeners
‘Is there anybody there?’ said the Traveller,
 Knocking on the moonlit door; 
And his horse in the silence champed the grasses
Of the forest’s ferny floor: 
And a bird flew up out of the turret,
Above the Traveller’s head: 
And he smote upon the door again a second time;
 ‘Is there anybody there?’ he said. 
But no one descended to the Traveller;
No head from the leaf-fringed sill 
Leaned over and looked into his grey eyes,
Where he stood perplexed and still. 
But only a host of phantom listeners
That dwelt in the lone house then 
Stood listening in the quiet of the moonlight
To that voice from the world of men: 
Stood thronging the faint moonbeams on the dark stair,
That goes down to the empty hall, 
Hearkening in an air stirred and shaken
By the lonely Traveller’s call. 
And he felt in his heart their strangeness,
  T Their stillness answering his cry, 
While his horse moved, cropping the dark turf,

5 https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=SWdV3d 
014S8&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=SWdV3d014S8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=SWdV3d014S8&feature=emb_title
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’Neath the starred and leafy sky; 
For he suddenly smote on the door, even
Louder, and lifted his head:— 
‘Tell them I came, and no one answered,
That I kept my word,’ he said. 
Never the least stir made the listeners,
Though every word he spake 
Fell echoing through the shadowiness of the still house
From the one man left awake: 
Ay, they heard his foot upon the stirrup,
And the sound of iron on stone, 
And how the silence surged softly backward,
When the plunging hoofs were gone.

During the post-reading, the students can be led to a 
discussion about what could have happened to the peo-
ple of the house and if they are now truly phantoms.  As 
a result of the discussion on the text, the students can 
´produce a collage to be presented to the class or write a 
ghost story based on the poem. 

• The poem The Little Boy and the Old Man by American 
poet Shel Silverstein (1981) is simple in terms of vo-
cabulary, but can produce a discussion about the reali-
ties of being very young and very old and how society 
treats the elderly and children. It can be a lead in to 
other videos and texts on this theme.

The Little Boy and the Old Man 
Said the little boy, ‘Sometimes I drop my spoon.’
Said the old man, ‘I do that too.’
The little boy whispered, ‘I wet my pants.’
‘I do that too,’ laughed the little old man.
Said the little boy, ‘I often cry.’
The old man nodded, ‘So do I.’
‘But worst of all,’ said the boy, ‘it seems
Grown-ups don’t pay attention to me.’
And he felt the warmth of a wrinkled old hand.
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‘I know what you mean,’ said the little old man.

• As a possible follow-up activity to the exercise with 
the poem by Shel Silverstein, the teacher can also use 
the poem The Owl and the Pussy-cat by Edward Lear 
(1871). Both Lear and Silverstein wrote poetry for 
young readers, but the poems can be used for any age 
group. The Owl and the Pussy-cat is a funny love story 
between a cat and an owl who long to get married. The 
short poem can also be discussed and used as a hook 
to talk about marriage, marriage equality and to have 
students write their own poems. It also uses the non-
sense word runcible  which can lead to a discussion 
about how textual context can help create meaning. 

The teacher may also use a short animated version of 
the poem in lower-levels which is available on Youtube6.

The Owl and the Pussy-cat went to sea
In a beautiful pea green boat,
They took some honey, and plenty of money,
Wrapped up in a five pound note.
The Owl looked up to the stars above,
And sang to a small guitar,
“O lovely Pussy! O Pussy my love,
What a beautiful Pussy you are,
You are,
You are!
What a beautiful Pussy you are!”
(II)
Pussy said to the Owl, “You elegant fowl!
How charmingly sweet you sing!
O let us be married! too long we have tarried:
But what shall we do for a ring?”
They sailed away, for a year and a day,

6  https://www.youtube.com/watch?v=_3lq1i67VaE

https://www.youtube.com/watch?v=_3lq1i67VaE
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To the land where the Bong-tree grows
And there in a wood a Piggy-wig stood
With a ring at the end of his nose,
His nose,
His nose,
With a ring at the end of his nose.
(III)
“Dear pig, are you willing to sell for one shilling
Your ring?” Said the Piggy, “I will”.
So they took it away, and were married next day
By the Turkey who lives on the hill.
They dined on mince, and slices of quince,
Which they ate with a runcible spoon;
And hand in hand, on the edge of the sand,
They danced by the light of the moon,
The moon,
The moon,
They danced by the light of the moon.

Concluding Remarks

We hope that in this article, we have been able to 
show that language and literature are two sides to the 
same coin in that literary texts utilize language in all its 
creativity, complexity and in its semantic, pragmatic, 
poetic, and identity potential as pointed out by Risager 
(2005). In addition, we hope that we have been able to 
show that the use of literary texts in the language class-
room is possible and opens up the language classroom 
to discussions of  culture and society and presents to 
the students the many languacultures that exist within 
the huge family called the English language. As well, we 
have attempted to point out the many opportunities 
that literary texts provide to discuss complex questions 
of human existence. 
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For further suggestions on how to use the literary text 
in the language classroom, we would suggest reading 
the following texts, Literaturas de LE: propostas para di-
versificar atividades em aula de língua (REES; PEREIRA; 
MELLO, 2018a) and The use of children’s literature in 
ELT in Brazil (REES; PEREIRA; MELLO, 2018b). 
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BRINGING AFRICAN LITERATURE TO THE 
EAL CLASSROOM: AN INTERCULTURAL 
PRACTICE

Ana Luisa Martinez Burguillo Mendonça Lucas
Letícia Nogueira Allem
Natalia Dias de Aquino
Dilys Karen Rees

Introduction

As EAL teachers in service, we have learned that 
language and culture have a very complex relationship. 
Literature can be considered a strong tool EAL teachers 
have to expose students to authentic language conten-
ts. Therefore, research studies that explore the usage 
of literary texts as an effective tool to teach the target 
language are extremely important to help new teachers 
develop their own procedures of using Literature in 
class effectively. 

Risager (2006, p. 6) states that 
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foreign- and second-language teaching 
is a highly complex linguistic and cul-
tural reality in the sense that there is 
always more than one language invol-
ved, and that is always a question of a 
number of cultural perspectives that 
relate to differences in national, ethnic 
and social history, etc. 

In her definition, teaching a foreign and second lan-
guage is being able to deal with a multilingual and mul-
ticultural reality. Therefore, considering this statement, 
this study becomes even more relevant since its focus is 
upon African literary texts, which can be used to deeply 
explore the multicultural and multilingual reality invol-
ved in EAL teaching.

Rees (2008) and Kumaravadivelu (2012) affirm that 
teaching only based on  textbook  does not explore the 
language in different contexts, it does not show the cul-
ture of the English-speaking countries, and it does not 
expose students to authentic English contexts. There-
fore, using Literature texts in class became an excellent 
tool to show students aspects of culture within the En-
glish language, as well as the specificities of the different 
English-speaking countries.

Risager (2006) argues that languages spread cultu-
res. Considering that and the Nigerian writer Chima-
manda Ngozi Adichie’s Ted Talk entitled The danger of a 
single story, we started to question what cultural aspects 
are spread through didactic books and the literary texts 
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that are written in varieties of English and that are used 
in our classes. Moreover, we started to observe what cul-
tural aspects students usually infer regarding English-s-
peaking societies. 

According to Walsh (2012) the reason why textbooks 
and literarytexts are solely based on Western English 
speaking countries is due to an attempt to organize so-
cial sciences in a way that it would help to strengthen the 
hegemonic states of the twentieth century (Great Britain, 
France, Germany, Italy, and later the USA). Literature was 
then just a tool to teach and reinforce nationalism and 
philosophical thoughts of the hegemonic states.

Finally, the EAL class tends to value only the cultural 
varieties and language of Western countries while Wes-
tern Englishspeaking countries’ cultural varieties and 
Literature are well studied and well-known throughout 
the world, the English language also has strong post-
-colonial literary texts and writers that do not have the 
same privilege. Due to the fact that this research focuses 
on the usage of post-colonial Literature, it is relevant 
that its attempt is to investigate new instruments that 
could make English learning more meaningful.

Therefore, we intend to carry out a qualitative resear-
ch of ethnographic nature in the “Centro de Línguas”, 
English 8 groups. The questions orienting this research 
paper are: (1) How do students perceive African identi-
ties of English-speaking countries? (2) What are the stu-
dents’ perceptions of African identities after the classes 
on African short stories?
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The main goal of this research is to focus on reading 
African Literature in an English class and reflect on 
how it can be an effective tool for learning the target 
language and comprehending the different cultures of 
Englishspeaking countries. Our specific goals are: (1) to 
analyze how students first perceive African identities on 
first being presented with the short stories; (2) to analy-
ze what are students’ perceptions after the African short 
stories’ classes.

Theoretical Background 

Departing from Risager’s (2006, p. 1) statement that 
“…language is to be conceived as an integral part of cul-
ture…”, it is possible to claim that the focus of research 
on language and culture is to comprehend, 

[…] how cultural differences express 
themselves and are created via various 
forms of linguistic practice and discou-
rse, how culturally different conceptual 
systems and world views are contained 
in the semantic and pragmatic systems 
of various languages, and how language 
development of cultural identities and 
cultural models of the world. (RISAGER, 
2006, p. 1) 

It can be inferred that the relationship between 
language and culture is undeniable in a generic sense 
(Language). However, in a differential sense (a langua-
ge) language and culture can be separated as it is impos-
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sible to state one language equals one culture. Risager’s 
(2006, p.1) guiding principle is “the idea that language 
spreads across cultures, and cultures spread across lan-
guage.” In the light of this principle, it is important for 
teachers to consider culture as integral to EAL teaching. 
Therefore, Literature texts not only have the power to 
contribute to cultural enriching but they can also make 
students reflect upon themselves, their own societies, 
and the societies they are reading about. 

Unfortunately, when we take a look at textbooks 
for EAL teaching, it can be perceived that they hardly 
explore the variety of cultures that have, through colo-
nialism, been forced to take on the English language. 
Also, they so often focus on promoting Communicative 
Language Teaching, leaving aside cultural aspects of 
language, or showing only the stereotypical pictures of 
English speaking Western societies. As Kumaravadive-
lu (2012) states, 

[a]lthough it is widely known that Cen-
ter-based textbooks embody Western 
cultural values, beliefs, and attitudes 
often presenting stereotypical pictures 
that valorize Western societies, they 
continue to be adopted and used in 
classrooms across the world. They have 
a magical hold on both teachers and 
learners most of whom just cannot do 
without them. Center-based textbooks 
seem to be impervious to the challen-
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ges posed by heightened cultural cons-
ciousness and identity formation that 
globalism has created—a testimony to 
the dominating agency exercised by the 
Western publishing industry. (KUMARA-
VADIVELU, 2012, p. 20)

In the light of that argument, it is possible to verify 
that English as a second language teaching only embra-
ces and values Western Englishspeaking societies due 
to the dominance of Western publishing houses. In this 
way, African and other English-speaking cultures do not 
appear in EAL classes preventing students and teachers 
from exploring the language learning process through 
the full spectrum that involves the English language. 
Thus, for this research paper, we have decided to go in 
the opposite direction of Western publishing houses and 
explore the use of African English-speaking literary texts 
in our classes since Kumaravadivelu (2012, p. 16) states 
that “[i]n order to break the current epistemic depen-
dency on the production, application, and dissemination 
of EIL [English as a International language] knowledge 
ledge systems, we have to critically examine the very 
ways in which we conduct applied linguistic inquiry.”

Considering culture as a plural interdisciplinary topic 
within the EAL teaching, when reading literary texts, it 
is relevant to develop critical thinking. It is important to 
be concerned about the relationship between culture, 
knowledge, politics, and economics that take part in the 
English-speaking region mentioned in the literary text. 
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Also, while reading a literary text it is important to ack-
nowledge local and global influences on the specific cul-
ture present on the text, as Walsh (2012) defends. The 
idea of working with African Literature texts in the EAL 
class is based on the necessity of developing a course that 
highlights the inter-cultural aspects of language as well 
as the de-colonial characteristic of African Literature. 

Walsh (2012) argues that the inter-cultural (Intercul-
turalidad) aspect is an ideological principle that treats 
the need for a radical transformation of social structu-
res and relationships of the globalized society. She sta-
tes that “inter-culturality has marked a social, political, 
ethical project and process that is also epistemological; 
a project and process that seek to re-found the bases of 
the nation and national culture, understood as homoge-
nous and mono-cultural” (WALSH, 2012, p. 117). 

The de-colonial element of working with African En-
glish texts is an attempt to challenge the colonial matrix, 
defined by Walsh (2012, p.118) as

[…] the hierarchical system of racial-ci-
vilizational classification that operates 
in different levels of life, including so-
cial identities (the superiority of white, 
heterosexual males), ontological-exis-
tential contexts (the positioning of Eu-
ro-centrism as the only perspective of 
knowledge, thereby disregarding other 
epistemic rationalities), and cosmologi-
cal (the control and/ or negation of the 



438

ancestral-spiritual- territorial-  existen-
tial bases that govern the life-systems of 
ancestral peoples, most specially those 
of African Diaspora…). 

Therefore, we intend to explore the usage of literary 
texts in our EAL classes to analyze how students percei-
ve the African identity of English-speaking countries to 
try to break the Western hegemony of the English lan-
guage that is taught in the EAL classes.

Culture: definition

In the data analysis and in the questionnaire students 
answered, the term “culture” was used and discussed. 
Therefore, in order to better understand the cultural 
meaning given by the students throughout this study, 
we decided to present and discuss the definition of cul-
ture according to Bauman (2002) and Risager (2006).

According to Bauman’s (2002) definition of culture, 
there are three main dimensions to the concept: 

• The hierarchical concept of culture;
• The differential concept of culture;
• The generic concept of culture.
Risager (2006, p. 32) explains that the hierarchical 

concept of culture is “the well-known one in which a 
culture is something that the individual human being or 
individual society either ‘has’ or ‘does not have’, or ‘has’ 
at a higher or lower level.”  According to Risager (2006), 
this concept exists since the nineteenth century, when 
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some civilizations believed they were more evolved than 
others. As Risager (2006, p. 32) affirms “[t]his concept 
cannot exist in the plural and it is always value-laden”. 
This hierarchical concept of culture is one of the concep-
ts that justified and helped the European colonization 
around the world, as Pennycook (1998) discusses. 

Differently than the hierarchical concept of culture 
in which ‘culture’ is individual and singular, the second 
concept brought by Bauman (2002) is the differential 
concept of culture. This concept is an important one 
because it highlights that culture is plural, which im-
plies the existence of “cultures”. Risager (2006, p. 33) 
explains that the differential concept “has to do with 
culture as something that marks off groups of people 
from each other.”

While the hierarchical concept of culture is embe-
dded in the idea that “[t]here is an ideal nature of the 
human being, and the culture means the conscious, stre-
nuous and prolonged effort to attain this ideal, to bring 
the actual life-process into line with the highest poten-
tial of the human vocation” (BAUMAN, 2002, p. 95), the 
differential concept is based on a set of characteristics 
that differentiate groups of people from each other. 

The third and last concept of Bauman (2002) is the 
generic concept of culture. This concept “has to do with 
what is common to humanity, that which distinguishes 
humanity from nature and all other living creatures” 
(RISAGER, 2006, p. 33). This concept of culture can 
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highlight the view that there is only one culture, the 
human culture. Nevertheless, Risager (2006) mentions 
Bauman’s (1999) conclusions of what can be considered 
characteristics of human culture:

The continuous and unending struc-
turing activity constitutes the core 
of human praxis, the human mode of 
being-in-the-world. To carry on this 
active existence man is supplied with 
two essential instruments - … tools and 
language. (BAUMAN, 1999, p. 43 apud 
RISAGER, 2006, p. 33)

Culture and Language

As Bauman (1999) affirms the two essential instru-
ments present in human culture are tools and language. 
Risager (2006, p. 3) mentions that “language is to be 
conceived as an integral part of culture and society”. 
Therefore, one of the most important concepts to better 
understand the relationship between language and cul-
ture is the concept of ‘languaculture’. 

First defined by the linguistic anthropologist Michael 
Agar in his book Language Shock: Understanding the 
culture of conversation (1994), the term was created to 
express the relationship between language and culture. 
Risager explains that the term stresses two relations: 
“The langua in languaculture is about discourse, not 
just about words and sentences. And the culture in lan-
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guaculture is about meaning that include, but go well 
beyond, what the dictionary and the grammar offer.” 
(AGAR, 1994, p. 96, cited by RISAGER, 2006, p. 112)

Exploring and developing her own understanding of 
the term languaculture, Risager (2006) affirms that the 
concept of languaculture is present in all linguistic di-
mensions that compose language. Risager (2006, p. 110)  
explains the term in three main dimensions: 

• The semantic-pragmatic dimension;
• The poetic dimension;
• The identity dimension;
The semantic-pragmatic dimension is the dimension 

in which the speakers express and understand themsel-
ves; it is through this dimension of languaculture that 
the speaker can use the language to express a variety 
of different meanings. In other words, it is through this 
semantic-pragmatic dimension that we understand the 
different nuances among synonyms an English speaker 
can use to greet people. The pragmatic dimension inclu-
des rules of politeness and so on. 

Moving on to the second aspect, Risager (2006) men-
tions the poetic dimension, which consists of the artistic 
use of languaculture present in literary texts, poems, 
songs, jokes, and used in our everyday life when we use 
metaphors and other images to talk about daily life. 

Lastly, the third dimension is related to one’s iden-
tity. It is through this languaculture that a person posi-
tions himself/herself and develops himself/herself as a 
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subject in the world. Also, identity has to do with the 
variety of languages spoken by someone and the con-
flicts between the varieties. It is through these different 
dimensions that people develop their subjectivities and 
interpret the world. Thus, the concept of languaculture 
is important to this study because enable us to better 
perceive the intercultural encounters that happen while 
reading and discussing the literary texts. 

Linguistic and cultural flows

According to Risager (2006, p. 2) affirms that “lan-
guages spread across cultures, and cultures spread 
across languages.” Considering the affirmation, lear-
ning a second language means to interact with other 
speakers that most of the time do not share the same 
culture. Thus, these interactions imply cultural con-
tact forming a “cultural flow”. As Risager (2006, p. 2) 
mentions, “linguistic and cultural practices change and 
spread through social networks along partially different 
routes, principally on the basis of transnational patterns 
of migration and markets.”

The term cultural flow is inspired by the image of a 
river which flows in many directions along social ne-
tworks. In order to better discuss linguistic and cultural 
flows, Risager (2006) uses the concept of Hannerz, ex-
plored in his book entitled Cultural Complexity: Studies 
in the Social Organization of Meaning (1992). One of 
Harnnez’s most important concepts is the “global ecu-
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mene”. According to Risager (2006, p. 68), it is through 
this concept that “he seeks to conceptualise intercon-
nections and complexity at a global level:” 

Cultural connections increasingly reach 
across the world. More than ever, there 
is a global ecumene. The entities we 
routinely call cultures are becoming 
more like subcultures within this wider 
entity, with all that this suggests in ter-
ms of fuzzy boundaries and more or less 
arbitrary delimitation of analytical uni-
ts. To grasp this fact of globalization… 
is the largest task at present confron-
ting a macro anthropology of culture.  
(HARNNEZ, 1992, p.218, cited by RISA-
GER, 2006, p.68) 

In the light of that statement, Risager (2006, p. 68) 
highlights that “[a]t the global level, the main cultural 
flows pass from the world’s centers to the periphery, but 
there is also a flow that passes from the periphery in 
towards the centres, as people on the periphery create a 
new culture by utilizing both imported and local resour-
ces.” That way, the foreign language classroom as well as 
other contexts in which the language learner uses the 
target language is a place where the culture of the lear-
ner meets other cultures expressed through the foreign 
language. Hence, the concept of linguistic and cultural 
flow is important for this study  highlighting the idea 
that language is in constant transformation and move-
ment in the globalized world we live in.
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Colonialism x Coloniality

The concept of colonialism is very important to this 
study since it is the main theme of the short story and 
the literary texts read and discussed by the students. 
Colonialism refers to the process of appropriating and 
settling in a place and establishing control over the peo-
ple who lived in the area. According to Maldonado-Torres 
(2016, p. 10), the concept of colonialism “refers to spe-
cific empirical episodes of socio-historical geopolitical 
conditions” that “are locked in the past”. On the other 
hand, the concept of coloniality “refer(s) to the logic, me-
taphysics, ontology, and matrix of power created by the 
massive processes of colonization and decolonization 
[…] that continue existing after formal independence and 
desegregation.” (MALDONADO-TORRES, 2016, p. 10)

Colonial, Decolonial

The concept of decolonial studies seeks a critical 
understanding of the past and present that makes it 
possible to change perspectives and create new ways of 
being part of the world. “Decoloniality refers to efforts 
at rehumanizing the world, to breaking hierarchies of 
difference that dehumanize subjects and communities.” 
(MALDONADO-TORRES, 2016, p. 10). Thereby, these 
concepts of colonial and decolonial are intrinsic to this 
study as its main attempt is to work with decolonial li-
terary texts. 
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It is relevant to say that in order to develop this 
study the concepts presented in this section were of 
extreme importance and helped us to determine the 
procedures chosen in the methodology and how data 
were to be analyzed.

Methodology

In this article, we carried out a qualitative research. 
Thus, a relevant point of a qualitative research is the 
ontology and epistemology encompassed in the topic it 
studies. As it is defined by Moreira and Caleffe (2006), 
the ontology is the branch of metaphysics dealing with 
the nature of being. The social world in which the human 
being is situated is constructed via social rules, therefo-
re peculiarities such as people’s morals and values are 
relevant to understand the social environment (class-
room) they take part in. Epistemology is the theory of 
knowledge. Knowledge is constructed, it occurs within 
social groups; hence, it is in constant change. As a result, 
the methodology will focus on social groups and on the 
construction of knowledge.

However, qualitative is not enough to classify the re-
search, since it is an umbrella term that encompasses 
many methodologies. According to Larsson (1998 cited 
by Rees, 2008, p. 252) “[…] there are three traditional 
ways of interpreting an event or a phenomenon: herme-
neutics (the oldest way, with theological roots), ethno-
graphy (with roots in anthropology and sociology) and 
phenomenology (with roots in philosophy)”. 
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We have decided to use ethnographic research even 
though this research will be carried out through a short 
period of time. Watson-Gegeo (1995, p. 577) states that 
“[e]thnography differs from other forms of qualitative 
research in its concern with holism and in the way, it 
treats culture as integral to the analysis (not just as one 
of many factors to take into consideration).” All in all, 
an ethnographic approach will enable us to analyze stu-
dents’ perceptions of African English-speaking identity 
and how they (re)act to the impact of reading African 
short stories.

The literary text chosen to develop this research arou-
nd was Chinua Achebe’s short story entitled Dead Men’s 
Path. This short story was first published in 1953 and it 
takes place in Nigeria. During the semester the studen-
ts read other texts. Considering the three classes to be 
analyzed in this paper the students also read the poem, 
An Africa Elegy, by the Nigerian writer Ben Okri. First 
published in 1992, the poem discusses the sufferings of 
African people. Okri emphasizes throughout the poem 
that the good can be found in the bad, and we can identify 
in his writing that he is hopeful towards Africa’s future. 

Additionally, students also listened to and discussed 
the song Jailer, by the Nigerian -French singer and song-
writer Aşa. Released in 2009, the song is about the irony 
of oppression, and how it operates in our everyday lives. 
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Instruments of research and data collecting 

In order to carry out this research, we go back to Rees 
and Mello (2011, p. 32) who affirm that, 

the ethnographic researcher observes 
systematically, intensively and in detail 
how people behave and how interac-
tions are socially organized in that 
context – what are the social rules, the 
cultural values the interaction expecta-
tions of the individuals with which the 
researcher develops a certain personal 
relationship. 

Consequently, the choice of instruments to collect 
data should be taken into consideration. Moreover, 
according to Spradley (1980, cited by Rees and Mello, 
2011), the qualitative investigation with an ethnogra-
phic basis should encompass not only the ethic view – a 
perspective that focuses on describing the observations 
as an outsider - but the emic view – a perspective that 
suggests that the interpretation of facts should be consi-
dered by how the people that live in that culture unders-
tand it – as well. 

Watson-Gegeo (1995, p. 577) states: “To accomplish 
the goal of providing a descriptive and interpretive-ex-
planatory account of people’s behavior in a given set-
ting, the ethnographer carries out systematic, intensive, 
detailed observation of that behavior…”. Thus, conside-
ring these facts we have decided to use the following 
tools to collect data: 
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13. An initial questionnaire, to bring to light the profile 
of the participants of this research – age, gender, pro-
fession, degree of schooling, previous knowledge of 
African identity. As Rees and Mello (2011) define, the 
questionnaire is one of the most used tools to gene-
rate data about the participants’ profiles, habits, inte-
rests, opinions, experiences, and previous knowledge. 
The questionnaire was the first tool to be used, it was 
composed of two open questions and all students 
answered it before we started our class about Africa. 

14. Recording of classes also helped us observe, in a more 
detailed matter, students’ reactions to African litera-
ture. In order to record the classes, the students were 
organized in five groups of 4 or 5 people that were pla-
ced separately around the classroom and each group 
received a Sony professional voice recorder, model IC-
D-PX240. All parts of the classes and discussions were 
recorded.

15. Field notes, which include the lesson plans as well as 
the teachers’ personal notes after every class, which 
allow a more emic perspective of the class. According 
to Rees and Mello (2011, p. 44) 

this instrument is used by ethnographers 
in the research field to register his/her 
reactions towards the research context, 
the participants and their actions and 
the facts and events. In general, resear-
chers register their impressions of how 
their research is being developed, their 
feelings in relation to their involvement 
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(or no involvement) in the actions that 
happen in the research field.

Analyzing Data

Concerning Participant Observation, Spradley (1980) 
describes how to conduct an ethnographic study in 
detail, addressing all stages of ethnographic work, in-
cluding how to analyze the collected data and how to 
develop the ethnography.

According to Spradley (1980, p. 88), “a cultural do-
main is a category of cultural meaning that includes 
other smaller categories”. Therefore, we can imply that 
a cultural domain is a way of categorizing meanings. A 
cultural domain is composed of a cover term that is the 
name of the cultural domain and including terms that 
establish a semantic relation with the cover term as if 
the included terms were smaller categories of the cover 
term, as we can see in the following example given (Tab-
le 1) by Spradley (1980, p. 89):
Table 1- Example of cultural domain 

Cover term
Friend

Semantic Relationship
is a kind of

Included terms
- personal enemy
- ritual friend

Resource: Spradley (1980, p.89)
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Additionally, Spradley (1980) affirms that there are 
many different types of cultural domains. It all depends 
on the semantic relationship between the cover terms 
and the included terms. Therefore, Spradley (1980,  
p. 93) proposes examples of semantic relationships as 
we can observe in Table 2.
Table 2- Model of cultural domains’ analysis 

Relation Form Example

1. Strict inclusion  X is a kind of Y An expert witness (is a kind of) wit-
ness.

2. Spatial  X is a place in Y The grand jury room (is a place in) the 
county courtroom.

3. Cause-effect X is a part of Y

X is a result of Y

The jury box (is a part of) the criminal 
courtroom.
Serving on the grand jury (is a result 
of) being selected.

4. Rationale X is a reason for 
doing Y

A large number of cases (is a reason 
for) going rapidly.

5. Location-for-action X is a place for doing Y The grand jury room (is a place for) 
hearing cases.

6. Function X is used for Y Witness (are used for) bringing evi-
dence. 

7. Means-end X is a way to do Y Taking an oath (is a way to) symbolizes 
the sacredness of jury duty. 

8. Sequence X is a step (stage) of Y Making jail visits (is a step in) grand 
jury activities.

9. Attribution X is an attribution 
(characteristic) of Y

Authority (is an attribution of) the 
attorney. 

Resource: Spradley (1980, p. 93)
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In view of the information above, this study uses 
the model of analysis of cultural domains developed by 
Spradley (1980) to analyze the students’ discussions on 
the literary texts studied. 

The students mentioned in this study are Maria, 
Felipe, James Bond, Davino, João, Aurora, Barros, Allen 
Walker, Marcelo, Walter White, Leo, Samy, Erick, Alice, 
Davi and Tania. 

• Maria is her early 30s, she is a chemistry teacher of 
high school. She has just finished her PHD. 

• Felipe is around 20 years old, and he is a medicine stu-
dent. He is from the countryside. 

• James Bond is in his late 20s and he studies Law. 
• Davino is 22 years old and he is an undergraduate in 

the course of administration. 
• João is 26 years old, he is a geologist. 
• Aurora is a 22-year-old nutrition student. 
• Barros is 20 years old, and she is a Law student too. 
• Allen Walker is in his late 20s, he is an undergraduate 

student. 
• Marcelo is around 20 years old and he studies compu-

ter engineering at UFG. 
• Walter White is a 23-year-old medicine student from 

Goiania. Leo is in his early 30s, he is an economist and 
he works in the stock market. 

• Samy is a 19-year-old economy freshman from Sena-
dor Canedo. 
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• Erick is a 27-year-old Law undergraduate. 
• Alice is her early 40s, she works for the government in 

the health field. She is from Fortaleza-Ceara. 
• Davi is a 20-year-old IFG (Federal Institution of Goias) 

student who was preparing himself to do ENEM (Na-
tional Examen of High School). He wanted to study 
mechatronic engineering. 

• Tania is in her early 20s and she is an undergraduate 
in History at UFG. 

As we can observe in this brief description of each 
student, the class was very diverse. In general, the stu-
dents had very different backgrounds.

Data analysis

The data analysis of this study is divided into two parts. 
Firstly, we focused on the answers to the questionnaire, 
in which students answered questions concerning their 
knowledge about culture and Africa. Secondly, the focus 
is to analyze an excerpt from the students’ discussion of 
the short story Dead Men’s Path. In the data description, 
all students will be mentioned by the nicknames they 
had previously chosen.

The questionnaire

As it was mentioned, before we started the classes 
about the literary texts, the students answered a ques-
tionnaire with two questions. The first question asked 
students to define culture. Analyzing the answers of the 
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students through Spradley’s (1980) concept of cultural 
domains, many included terms can be related to the 
cover term “culture”. Maria, Felipe, James Bond, Davino, 
and João define culture as: 

[1] Excerpt taken from the question-
naire answered by the students
“I believe that culture represents a way 
of life of a particular community. Culture 
includes clothes, food, religion, music.” 
(Maria)
“Culture is the music, dance, food, hab-
its, religion, language of a particular 
people.” (Felipe)
“Culture for me is a set of characteristics 
that determine the identity of a specific 
people; it being able to be the language, 
artistic expressions, the relationship 
between people and the space in which 
they live in, etc. (James Bond) 1

“Culture is an expression of a nation. In-
cludes the language, songs, food, typical 
dances.” (Davino)
“Culture for me, is how a group, a region 
or a country express their costumes, 
lifestyle, social problems and achieve-
ments by means of using art, literature, 
music.” (João) 

1  Our translation. Original version: “Cultura para mim é um conjunto 
de características que determinam a identidade de um determinado 
povo; podendo ser a língua, expressões artísticas, a relação entre as 
pessoas e o espaço em que elas vivem, etc.”
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Taking into account the definitions above, it is possible 
to analyze the term “culture” through a cultural domain 
analysis in which the semantic relationships among ter-
ms used by the students: “is a part of” as they mentioned 
behaviors and characteristics that together determine 
what the cover term “culture” englobes. (Table 3)
Table 3 - Analysis of the term “culture” through the students’ pers-
pectives

Included terms Semantic Relationship Cover term
X is a part of Y

Clothes
food, 
religion
music,
language
habits,
artistic
expressions 
costumes 
art
dance

is/are a part of Culture

Resource: Elaborated by the authors based on the theory of Spradley (1980)

Taking into consideration the including terms within 
the cover term “culture” presented in the questionnai-
res, we are able to see that the students’ have a differen-
tial concept of culture. According to Risager (2006), the 
concept of culture can be divided into three dimensions. 
As the students believe, “the differential concept of cul-
ture has to do with culture as something that marks off 
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groups of people from each other” (RISAGER, 2006, p. 
33). Additionally, we can infer that the students percei-
ve “culture” as a collective concept, “on the one hand 
culture is something common to humanity which dis-
tinguishes humans from animals (the generic concept 
of culture), and on the other that each people has its 
particular share of this culture – the beginnings of the 
differential concept of culture” (RISAGER, 2006, p. 36).

An interesting factor noticed in the students’ percep-
tion of the cover term “culture” is the fact that “langua-
ge” is considered to be a part of culture encountering 
Risager’s (2006, p. 3) affirmation that “[…]language is 
to be conceived as an integral part of culture and society 
and of the psyche[…]”. It is important to acknowledge 
the fact that students perceive language to be a part of 
culture once it shows that students are aware that when 
learning a new language, they are also learning a diffe-
rent culture.

The following question asked students to write 
keywords that they related to the continent Africa. For 
this question, Aurora, Barros, Allen Walker, Marcelo, Ja-
mes, Walter White, and Leo wrote:

[3] Excerpt taken from the question-
naire answered by the students
“Culture, distant, heat, strange, peculiar, 
curious, desert.” (Aurora)
“Birth of the world, cultural diversity, 
Nollywood, fight for democracy, intern 
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and extern conflicts, pyramids, apart-
heid, colonization, language diversity, 
ethnical diversity.” (Barros)
“Incredibly rich in culture and history. 
deserts, animals, cultural diversity A 
place that suffered a lot but still has its 
identity. A place that have conflicts and 
many problems.” (Allen Walker)
“Religion conflicts, poor, faith, nature, 
fight, politic.” (Marcelo)
“Savanah, black people, hunger, misery, 
natural resources.” (James Bond)
“Poverty, forests, dictators, slavery, the 
beginning, tribes, sun, neocolonialism, 
immigration, little financial resources, 
dryness.” (Walter White)
“Exploration, war, human rights, hunger, 
inequality, war, intervention, ONU, black 
people, debt.” (Leo)

Considering Spradley’s (1980) model of cultural do-
main analysis we can analyze the cover term “Africa” 
with the keywords the students wrote using the seman-
tic relationship of “is a characteristic of” as they men-
tion characteristics and terms that define their vision of 
the continent Africa. (Table 4) 
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Table 4 - Analysis of the term “Africa” through the students’ pers-
pectives

Included terms Semantic Relationship Cover term
X is a characteristic of Y

Distant 
Strange
Peculiar
Cultural diversity
Poverty
Poor
Apartheid
Colonization
Conflicts
Nature
Tribes
Misery
Hunger
Inequality
war
Dryness
Ethnical diversity
Language diversity
Conflicts

Africa

Resource: Elaborated by the authors based on the theory of Spradley (1980)

Analyzing the characteristics used to describe the 
cover term “Africa” we can see that the students have di-
fferent ideas of what the continent Africa encompasses. 
Firstly, throughout the questionnaires, it is possible to in-
fer that the students do have a stereotyped view of Africa 
as they used the words: suffering, hunger, poorness, ine-
quality, war, and so on. Nevertheless, crosschecking the 
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answers of Barros and Allen Walker in questions two, 
three, and four (present in the excerpts above), we can 
perceive that they have a different perception of Africa 
compared to their classmates. Through the keywords 
they mentioned, we can infer that the fact that they had 
had classes about African culture and African Literature 
with their previous English teachers, changed their per-
ception of the continent and that, although they mention 
some of the same stereotypical words as their colleagues, 
they can also see good aspects about  Africa culture, such 
as the languages and ethnical diversity, among other po-
sitive characteristics they wrote.

Ndlovu- Gatsheni (2015, p. 23) affirms that “at the 
centre of decoloniality is the idea of remarking the world 
such that the enslaved, colonized, and exploited peoples 
can regain their ontological density, voice, land, history, 
knowledge, and power.” As observed in the answers of 
participants that mentioned they had already studied 
African Literature in the English class, this practice con-
tributes to broadening students’ perception as a way of 
remarking the world. 

The Discussion of the short story Dead Men’s Path

After having two classes about Nigeria, in which we 
studied curiosities about the country as well as the poem 
An African Elegy, by Nigerian writer Ben Okri, students 
were asked to read the short story as homework so that 
it could be discussed in class on the following week. As 
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it was mentioned before, since not all the recordings of 
the discussion were of good quality, for this analysis it 
is only used the ones that we could understand clear-
ly what the students said as well as the teacher’s field 
notes, which will be used to explain to the reader the 
context of the classroom during that class. 

[6] Excerpt taken from the teacher’s 
field notes (15/06/ 2019)
The class started with 12 students sit-
ting in a semi-circle. After greeting stu-
dents and asking them how there week 
were, the teacher hands out the lyrics of 
song in which students must listen and 
put it in the right order. After checking 
if the students got the order correct, 
I asked them to discuss in groups of 3, 
four questions related to the song. The 
idea of starting the class with a song was 
to start the class with a warm-up activi-
ty so that students would be more mo-
tivated and active to discuss the story. 
After the song discussion, I decided to 
do a vocabulary review with students 
to make sure they understood all new 
words from the short story. We played 
a vocabulary game called Hot Seat. The 
game consists of one student seating 
backwards to the board while the other 
students have to explain to this student 
the word written on it. The student must 
guess the word based on the definitions 
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and explanations given by his/her 
colleagues. I felt that the atmosphere 
of the class was very good at this point, 
and that all students were engaged on 
the activity and having fun. Then, we 
watched a small video explaining a little 
more about colonialism in Africa and 
the Scramble of Africa and discussed 
some questions as a whole class to bet-
ter understand how colonialism happe-
ned in Africa. At this moment, I felt that 
around 4 students lost interest on the 
discussion and did not fully participated 
on the activity. Finally, I asked students 
to sit in groups of 3 or 4 and discuss 10 
questions I projected on board concer-
ning the short story. I let them know 
that I would given them some minutes 
to discuss it in their groups and then we 
would share answers with the whole 
class. 

[7] Excerpt taken from the recordings 
(15/06/ 2019)
Maria: So, question 1, how is Nigeria 
described in the short story? Nigeria is 
described as a place full of traditional 
religions, pagan beliefs, the village was 
late, teacher how do I say atrasada? A 
vila era atrasada?
Teacher:  underdeveloped? Backward?
Maria: Yes, the village was backward.
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Alice: … but it is full of traditional reli-
gion, the ancestors, the priest, the foot-
path.

It is interesting to see that Maria’s view of traditional 
religions and beliefs is directly connected to the village 
being backward. As we can see in the excerpt of their 
discussion, cultivating traditional religions, and pagan 
beliefs is a characteristic of an underdeveloped place. 
Nevertheless, it is relevant to mention that Alice uses 
the word “but” to contradict Maria, therefore we can in-
fer that she understands that having traditional beliefs 
is something positive. (Table 5)
Table 5 - Maria’s interpretation of Nigeria through the description 
of the short story

Included terms Semantic Relation Cover term
X is a synonym of Y

- keeping traditional religions
-being full of pagan beliefs 

Being backward.

Resource: Elaborated by the authors based on the theory of Spradley (1980)

Walsh (2008) mentions that in order to keep its power, 
coloniality acts in at least four connected axes. The last 
axis she mentions is the one that finds its base in the bi-
nary nature/society division, excluding the millenarian 
relationship between human and spiritual worlds (ances-
tors), therefore, coloniality intended to end with all the 
basis of life of villagers’ ancestors’ beliefs and traditions. 
Thus, we can infer that Maria and Alice’s interpretation 
of Nigeria as a backward place is embedded by a colonial 
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view in which the knowledge from Europe is valued whi-
le knowledge from other parts of the world within the 
colonial divide is not acknowledged.

Continuing the discussion of the questions in groups, 
it is interesting to see that the students have a critical 
perception of Michael Obi’s view of the village., They 
mention that the village was backward and underde-
veloped only under Obi’s view and that Obi wanted to 
eradicate the traditional beliefs and religion in order to 
change it into a modern and progressive place. 

[8] Excerpt taken from the recordings 
(15/06/ 2019)
Aurora: Second question, how is the sto-
ry an accurate depiction of colonialism? 
I think that colonialism is represented 
in the figure of the headmaster, Michael 
Obi.
Maria: Yes, because he wanted to eradi-
cate the religions and beliefs and impose 
his ideas. How does Michael Obi view 
Nigeria and his job? Is the way he sees 
Nigeria positive or negative?
Alice: He sees his job in a content way, 
full of ideas to improve the school. He 
sees Nigeria full of beliefs ultrapassa-
dos, backward.
Samy: So…in this sense, the way he sees 
Nigeria is negative, and he intends to 
change traditions with modern meth-
ods.
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Maria: But the school was backward 
only according to Michael Obi’s view, 
for the villagers the school was a good 
place, a virtuous place. 

In this dialog, it is possible to perceive that the girls 
understand the dichotomous view of the school, which 
can lead us to infer that they have a critical view, to some 
extent, of modernity and progress (see Tables 6 and 7). 
As they highlight, for Michael the school was a backward 
place, nevertheless, the villagers did not have the same 
perception of the school.
Table 6 - Michael Obi’s view of Ndume School through the student’s 
interpretation

Included terms Semantic Relation Cover term
X is a characteristic of Y

- Full of backward beliefs
-backward 

the school.

Resource: Elaborated by the authors based on the theory of Spradley (1980)

Table 7 - The villagers’ view of Ndume School through the student’s 
interpretation

Included terms Semantic Relation Cover term
X is a characteristic of Y

- a good place
- a virtuous place

the school.

Resource: Elaborated by the authors based on the theory of Spradley (1980)

Also, in the students’ discussion of questions two and 
three, we can see that Aurora and Maria have a critical 
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view of what the term colonize means. In other words, 
Maria shows that her view of colonizing is a way to era-
dicate other beliefs and impose their own, as it is shown 
in the cultural domain below, Table 8.
Table 8 - Maria’s interpretation of colonizing

Cover term Semantic Relation Included terms
X is a way of Y

Colonizing -eradicating the religions and 
beliefs;
-imposing your own ideas.

Resource: Elaborated by the authors based on the theory of Spradley (1980)

Notwithstanding, as the discussion continued, Maria, 
Alice, and Aurora go back to a Eurocentric view of colo-
nialism. As Pennycook (1998, p. 55) affirms, one of the 
colonial discourses that contributed to the hegemonic 
cultures of the English language was the idea that the 
colonizer had the duty of colonizing the world, it was the 
duty of a “civilized man” to take “civilization” to the colo-
nies. This idea of colonies being a place in need of moder-
nity and civilization is present in the discourse of Maria, 
Aurora, and Alice as shown in the following excerpt:

[9] Excerpt taken from the recordings 
(15/06/ 2019)
Aurora: What attitudes were taken to 
make Ndume School a better place?
Maria: He implanted new rules. And he 
improved the appearance of the school.
Alice: He built a beautiful garden.
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Samy: He implanted new modern me-
thods.
Maria: “The school was backward in 
every sense of the word.” There wasn’t 
anything modern about it.

In this excerpt, it is possible to perceive that the stu-
dents associate the concept of modernity and progres-
sion to what the colonizer brings to the colonies. When 
the participants mention that there was not anything 
modern about the school, they are actually saying that 
it was not a European institution, it was not a colonized 
place, therefore, it was not a “civilized” place. Also, after 
analyzing the students’ discussion, we can infer that buil-
ding a beautiful garden, bringing modern methods to the 
school are seen as “improving” and bringing “progress” 
to the school, which implicates that the colonies, in ge-
neral, are “backward”. This idea of civilization is within 
the languacultures of the students and can be expressed 
through the following cultural domain in Table 9:
Table 9 - The European colonization and progress 

Cover term Semantic Relation Included terms
X is a synonym of Y

Progress -modern methods
-colonizer intervention
- Europe intervention

Resource: Elaborated by the authors based on the theory of Spradley (1980)
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According to Pennycook (1998, p. 56), this vision of 
Europe bringing progress to the colonies is one colonial 
cultural belief since

colonized people were seen as lacking 
history, culture, religion and intelligen-
ce and thus it became clear that it was 
a European duty to fill this void. It was 
Europe’s role to bring history […], cul-
ture […], religion […] and intelligence 
(European education could bring these 
people to at least closer to the level of 
European intellect.)

After discussing this last question, the class finished. 
However, the teacher assigned the students a piece of 
homework in which they had to answer two questions 
about their experience reading the short story and stu-
dying a little about Nigeria’s culture. Taking into con-
sideration the texts written by the students at the end 
of the course, it is possible to infer that they have had 
a good experience reading African literary texts and 
that their vision of colonialism and modernity changed 
throughout the discussions held. 

Concluding Remarks

Teaching a foreign language nowadays is also teaching 
for good citizenship, building a good citizen in regard to 
respect others, understand there are other cultures and 
societies, behave according to the rules, obligations, and 
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duties. It also entails not only teaching structures and 
vocabulary but also discourses and cultures. We live in 
a society that still struggles in fighting against prejudice, 
racism, sexism, extremism, just to name some. Hence, 
the use of Literature in EAL classes entails going beyond 
structures and grammar: it involves thinking about life at 
large, bringing issues to the table. In this regard, by brin-
ging Literature into class, real language can be produced 
at its maximum because it will make learners express 
themselves, give their opinions, share ideas, suggest solu-
tions, compare and contrast realities, and so forth.

Thereby, going back to the main goal of this study that 
aimed to check whether reading African Literature in 
English class can be an effective tool for learning the tar-
get language and comprehending the different cultures 
of English-speaking countries, we can affirm that, using 
African Literature in the EAL class is very effective as it is 
possible to develop all types of activities with it. Through 
the usage of only one short story, we could develop lis-
tening, reading, speaking, and writing activities in which 
students were very engaged and interested in developing. 

Also, taking into consideration the specific goals and 
the research questions that focus on discovering how 
students perceive African identities before and after 
having the opportunity of studying about it, we could 
conclude that the students did have some information 
about the African countries and that stereotypes and 
common sense adjectives they implied to Africa were 
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part of that knowledge. Meanwhile, it was possible to 
notice that after reading the literary texts and discus-
sing them in class, students had a critical perspective 
about themes present in the short story and were able 
to see how colonialism affected its colonies.

Finally, we can imply that bringing African Literature 
into the English classroom can be challenging, so, the 
teacher must be prepared to help students better un-
derstand concepts that are deeply intrinsic to our own 
culture. Nevertheless, it is of extreme importance while 
teaching a foreign language to try to explore deeply the 
multicultural and multilingual reality involved in EAL 
teaching as an attempt to break the Western hegemony 
of the English language. Concluding, we believe that the 
EAL students that took part in this research did not end 
the semester with the same ideas and understanding of 
the world as when they began, therefore the purpose of 
this research was achieved since it analyzed the studen-
ts’ perception of African identities as well as it helped 
students to understand the relations of power involving 
the use of the English language. The experience of rea-
ding is enriching in all learning aspects.
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DISCUTINDO IDENTIDADES POR MEIO 
DE GÊNEROS LITERÁRIOS NO ENSINO DE 
ESPANHOL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
NO CENTRO DE LÍNGUAS DA UFG

Cleidimar Aparecida Mendonça e Silva
Hellen Cristina Lopes de Carvalho

Introdução

No ano de 19941, foi criado o Centro de Línguas (CL) 
da Faculdade de Letras (FL) da Universidade Federal 
de Goiás (UFG), uma ação de extensão cuja proposta 
era atender às demandas da comunidade em geral e da 
comunidade ufgeana por cursos de línguas (materna 
e estrangeiras). Neste ano de 2020, o CL está comple-
tando 25 anos de existência e, ao longo dessas décadas, 
tem servido: de campo de estágio não obrigatório para 
estudantes das licenciaturas; de espaço de pesquisa; de 
ambiente para utilização de metodologias diversas; de 

1  Informação disponível em: https://cl.letras.ufg.br/p/13723-historico. 
Acesso em: 28 maio 2020.

https://cl.letras.ufg.br/p/13723-historico
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local de fomento a intercâmbios internacionais; de lugar 
de preparação para ingresso em processos seletivos de 
diferentes modalidades; de realização de exposições e 
eventos, entre outras funções. Com relação a seus objeti-
vos2, destacamos os seguintes: a) Suprir as necessidades 
de alunos/as, professores/as, funcionários/as técnico-
administrativos e a comunidade em geral, no que diz 
respeito à aprendizagem de línguas, ampliando, com 
esse intuito, a oferta de ensino de línguas e reforçando, 
assim, a extensão na nossa Universidade; b) Proporcio-
nar, às Áreas da Faculdade de Letras/ UFG, uma opor-
tunidade de observação, de análise e de avaliação de 
metodologias e de técnicas de ensino e aprendizagem 
de línguas; d) Oferecer, aos cidadãos do Estado de Goiás, 
propostas de enriquecimento cultural.

Os cursos que mais têm se destacado no CL ao longo 
de sua criação são estes: Alemão, Espanhol, Francês, Gra-
mática do Português, Inglês, Italiano, Mandarim e Por-
tuguês como Língua Estrangeira. A abordagem comuni-
cativa, a que parte de uma concepção de língua como 
instrumento de comunicação, por isso possui um caráter 
veicular (CELADA, 2002), é uma das metodologias mais 
utilizadas no CL. Contudo, neste artigo, nossa proposta 
contempla uma concepção de língua de caráter referen-
cial, ou seja, aquela que trata língua e cultura como dois 
construtos indissociáveis (CELADA, 2002). Assim, nos-

2  Informação disponível em: https://cl.letras.ufg.br/p/13724-objetivos. 
Acesso em: 28 maio 2020.

https://cl.letras.ufg.br/p/13724-objetivos
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so objetivo é relatar nossa experiência no contexto do 
Centro de Línguas da Universidade Federal de Goiás, no 
ano de 2019, apresentando algumas propostas para o 
desenvolvimento de uma sequência didática a partir de 
gêneros literários nas aulas de Espanhol como Língua 
Estrangeira (ELE) a estudantes brasileiros/as. Para isso, 
discutimos concepções de língua e cultura, intercultu-
ralidade e identidade e diferença; pontuamos questões 
sobre literatura e gêneros literários; apresentamos a 
sequência didática que foi utilizada no CL; e, finalmente, 
trazemos as nossas considerações finais.

Algumas considerações sobre o caráter da língua 
espanhola no Brasil

O ensino da língua espanhola no Brasil é comumente 
identificado por alguns fatos relevantes recentes: a) an-
tes da implementação do Mercosul, na década de 90 do 
século XX, o espanhol era visto como uma língua fácil, 
cujo aprendizado se resumia ao estudo gramatical e à 
comparação lexical (falsos amigos) entre a língua por-
tuguesa e a espanhola (CAMARGOS, 2003); b) com o 
Mercosul, o aprendizado do “espanhol de verdade” – no 
lugar do portunhol3 –torna-se necessário e imprescindí-
vel (CELADA, 2002), momento conhecido como o boom 
do ensino do idioma no país. O Mercosul possibilitou um 
novo direcionamento para o estudo do espanhol em nos-
so país que passa a ser encarado, conforme Celada (2000, 

3  Para um debate sobre o portunhol, consultar Celada (2002).
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2002), como língua veicular. Segundo a pesquisadora, 
de língua muito parecida com o português brasileiro, er-
roneamente interpretada como de fácil aprendizagem, 
o espanhol passa a ser considerado difícil, adquirindo 
um suposto saber que justifique o seu estudo. Quanto à 
terminologia língua veicular, Celada (2002) explica que 
essa classificação se ampara no modelo tetralinguístico 
de línguas, proposto pelos filósofos Deleuze e Guattari 
(2003), esclarecendo que esse modelo expressa uma 
hierarquia de funções e lugares ocupados pelas línguas 
e suas representações quanto ao saber que exercem.

Assim, as línguas poderiam ser divididas em quatro 
categorias diferentes: língua vernácula – materna, pri-
meira e fundadora; língua veicular – considerada como 
de comunicação; língua referencial – conhecida como 
de cultura; e a língua mítica – ligada à espiritualidade 
e à questão mística. O terceiro fato c) refere-se à apro-
vação da “Lei do Espanhol”, como ficou conhecida a Lei 
11.161/2005 que determinou a oferta obrigatória desse 
idioma, nas escolas brasileiras de ensino médio, a partir 
de agosto de 2010, mas de matrícula facultativa para 
o/a estudante. O quarto trata d) da Lei 13.415/2017 
que revoga a lei anterior e, entre outras finalidades, 
altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Assim, a Lei 13.415/2017, em seu art. 35-A, assevera 
que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) definirá 
direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, 
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conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação 
e define no § 4o que:

[o]s currículos do ensino médio inclui-
rão, obrigatoriamente, o estudo da lín-
gua inglesa e poderão ofertar outras 
línguas estrangeiras, em caráter op-
tativo, preferencialmente o espanhol, 
de acordo com a disponibilidade de 
oferta, locais e horários definidos pelos 
sistemas de ensino. (grifo nosso).

Faz-se importante destacar que a revogação da Lei do 
Espanhol fez surgir o movimento #Fica Espanhol em di-
versos estados da federação brasileira. Por meio de pro-
jeto de lei (PL) ou de projeto de emenda à constituição 
(PEC) estadual, busca-se (re)inserir o idioma no ensino 
regular para que permaneça como sendo obrigatório 
nas escolas públicas e privadas de cada estado.

A despeito desse cenário, é possível observar que o 
espanhol ainda é considerado uma língua veicular, ou 
seja, ensinada para fins comunicativos mais essenciais, 
e não como língua de cultura (de caráter referencial). 
Isso fica evidente na pesquisa de Silvério (2018, p. 223) 
que, ao analisar em três coleções de diferentes momen-
tos históricos4 como as identidades dos brasileiros são 
constituídas nos livros didáticos (LDs) de espanhol, 
constata que essas publicações “continuam reprodu-

4  Vamos a Hablar (JIMÉNEZ; CÁCERES, 1990), ¡Arriba! (RINALDI; 
CALLEGARI, 2004) e Saludos (MARTIN, 2010).
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zindo visões simplórias e ingênuas. Muitos textos ana-
lisados apresentam o Brasil e os brasileiros a partir de 
sensos comuns”, perpetuando estereótipos e a visão do 
Brasil como “um país turístico e [d]os brasileiros como 
mestiços, amigáveis e receptivos”. De acordo com a au-
tora, esse mecanismo se configura como forma de com-
preensão da nossa cultura e de nossos costumes.

A partir das análises de Silvério (2018), podemos 
concluir que a concepção de língua dos LDs analisados 
ainda é veicular, uma vez que, em todos os textos e ati-
vidades observadas, o espanhol é apresentado em con-
textos de intercâmbio ou de turismo. Essa concepção de 
caráter veicular, segundo Celada (2008), é reducionista, 
pois as línguas, mais do que um instrumento de comu-
nicação, fazem parte da condição mesma do sujeito, pois 
o constituem. Ademais, são um objeto complexo de co-
nhecimento e de prática. Prática expressiva, pois é por 
meio da língua que nos relacionamos com nós mesmos e 
com o mundo; prática corporal, porque a todo momento 
ela solicita nosso aparato fonador, nosso corpo, ritmo, 
sons etc.; e, por último, nossa dimensão cognitiva (RE-
VUZ, 2002).  A autora pondera que

o exercício requerido pela aprendiza-
gem de uma língua estrangeira se revela 
tão delicado porque ao solicitar, a um 
tempo, nossa relação com o saber, nossa 
relação com o corpo e nossa relação com 
nós mesmos enquanto sujeito-que-se-
-autoriza-a-falar-em-primeira-pessoa, 
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solicitam-se as bases mesmas de nossa 
estruturação psíquica, e com elas aquilo 
que é, a um mesmo tempo, o instru-
mento e a matéria dessa estruturação: 
a linguagem, a língua chamada materna. 
(REVUZ, 2002, p. 217).

Para o ensino de língua estrangeira, faz-se necessá-
rio, portanto, uma abordagem crítica, em que o/a pro-
fessor/a tenha uma reflexão aprofundada e fundamen-
tada sobre a linguagem, para, assim, poder reconhecer 
e evitar a superficialidade e os estereótipos que podem 
estar imbricados no ensino de uma língua estrangeira 
(LE). É necessário compreender que os processos de 
ensino e aprendizagem de uma LE – no nosso caso, o es-
panhol – nos leva ao confronto constante entre línguas: 
a materna, as segundas, as estrangeiras, na relação su-
jeito/línguas e identidade/diferença, como pontua Silva 
(2011). Assim, um trabalho baseado somente no ensino 
de estruturas gramaticais mecânicas e isoladas e com 
objetivos comunicativos descontextualizados, nos quais 
a língua é apresentada como estável e homogênea, não é 
algo produtivo. Como afirmam González e Celada (2001, 
p. 4), “adquirir una lengua es someterse a su funciona-
miento para poder en ella significar”, ou seja, é criar no-
vas identidades e/ou (re)significar as que já possuímos.

Acreditamos que o ensino e o aprendizado de uma lín-
gua necessitam ser pensados a partir da relação sujeito/
linguagem e identidade/diferença, para que as limita-
ções de caráter veicular sejam superadas. Desse modo, 
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concordamos com Celada (2008, p. 149) quando afirma 
que “o processo de aprender uma língua estrangeira deve 
ser entendido como de assujeitamento, pois se trata da 
submissão de um sujeito às formas de dizer e à memória 
de sentidos que ela produz”. A autora ainda pontua que 
“esse processo implica que essa outra língua e os saberes 
que ela pode supor entrarão em relações (de captura ou 
identificação, de resistência, de confronto) com a malha 
de uma subjetividade já inscrita em determinadas filia-
ções de sentido”. Com isso, compreendemos que uma 
abordagem superficial sobre a pluralidade cultural não 
abarca toda a sua complexidade, é necessário observar 
como a diversidade e a diferença são produzidas, para, 
então, questionar seus conceitos de representação e de 
atuação já cristalizados (SILVA, 2014).

Nessa perspectiva, trabalhamos com estas premissas 
no âmbito deste artigo: a) um conceito de linguagem 
como uma entidade heterogênea, não transparente, no 
qual o sujeito é visto como um ser não uno e que não 
é fonte de seu dizer (PÊCHEUX, 1988; AUTHIER-RE-
VUZ, 1997, 2004; SERRANI, 1997; SERRANI-INFANTE, 
2002, 2001, 2004); b) um conceito de língua não como 
um mero instrumento de comunicação, externo ao 
aprendiz, mas como um componente crucial na consti-
tuição sócio-subjetiva desse sujeito (SERRANI-INFAN-
TE, 2001); c) um conceito de aprendizagem da língua 
espanhola como fruto de processos identificatórios e 
contra-identificatórios (CELADA, 2002, 2008, 2010; 
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SERRANI-INFANTE, 2002, 2004) em estreita relação 
com deslocamentos identitários do sujeito-aprendiz; d) 
a perspectiva intercultural (CASAL, 1999) nos processos 
de ensino e aprendizagem de LE, uma forma de contato 
com a alteridade que propicia o próprio (re)conheci-
mento identitário, linguístico e cultural.

Identidade e diferença no ensino de ELE

Para discutirmos a relação sujeito/línguas precisa-
mos tratá-las como lugar de constituição do sujeito, ou 
seja, como lugar que constrói e reconstrói identidades, 
por isso um lugar de identificação e subjetivação. Nessa 
perspectiva, Rajagopalan (2002, p. 41-42) vê a relação 
entre língua e identidade como mutuamente implicadas, 
pois uma não pode prescindir da outra:

[a] identidade de um indivíduo se 
constrói na língua e através dela. Isso 
significa que o indivíduo não tem uma 
identidade fixa anterior e fora da língua. 
Além disso, a construção da identidade 
de um indivíduo na língua e através dela 
depende do fato de a própria língua 
em si ser uma atividade em evolução e 
vice-versa. Em outras palavras, as iden-
tidades da língua e do indivíduo têm 
implicações mútuas. Isso por sua vez 
significa que as identidades em questão 
estão sempre num estado de fluxo [...].
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Nesse contexto e sob a ótica dos estudos culturais, 
Hall (2005) explica que, na contemporaneidade, o sujei-
to tem suas identidades pessoais abaladas, descentra-
das e deslocadas, algo que representa um movimento 
dinâmico na história. Como o estudioso pontua,

[a] identidade torna-se uma “celebração 
móvel”: formada e transformada conti-
nuamente em relação às formas pelas 
quais somos representados ou interpe-
lados nos sistemas culturais que nos ro-
deiam. É definida historicamente, e não 
biologicamente. O sujeito assume identi-
dades diferentes em diferentes momen-
tos, identidades que não são unificadas 
ao redor de um “eu” coerente. Dentro de 
nós há identidades contraditórias, em-
purrando em diferentes direções, de tal 
modo que nossas identificações estão 
sendo continuamente deslocadas [...]. 
(HALL, 2005, p. 12-13, grifo do autor).

Somos sujeitos constantemente em travessia iden-
titária, devido às nossas identidades moventes, con-
flituosas e transitórias. Por isso, não é tarefa fácil 
“apreendê-las” conceitualmente em definições pon-
tuais e específicas. Como bem pondera Silva (2008,  
p. 14), “trata-se de um conceito que designa algo que 
não é fixo, que está em constante transformação, dadas 
as fronteiras cada vez menos delimitadas da nação, 
da religião, da língua, da etnia etc.”. Em suma, o termo 
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identidade tem sido, ao longo dos estudos relativos à 
linguagem, dos estudos sociais, humanos e filosóficos, 
ora aceito, ora criticado, ora recusado, mas dele não há 
como prescindir parcial ou totalmente.

Para Silva (2007, p. 76, grifos do autor), identidade e 
diferença envolvem relações de poder e não são entida-
des preexistentes, pois se criam e se recriam por meio 
da linguagem:

[a]lém de serem interdependentes, 
identidade e diferença partilham uma 
importante característica: elas são o 
resultado de atos de criação linguística. 
Dizer que são o resultado de atos de 
criação [linguística] significa dizer que 
não são “elementos” da natureza, que 
não são essências, que não são coisas 
que estejam simplesmente aí, à espera 
de serem reveladas ou descobertas, 
respeitadas ou toleradas. A identidade 
e a diferença têm que ser ativamente 
produzidas.

Consideramos que essa “produção” da identidade e da 
diferença, na relação sujeito/línguas, desmistifica a visão 
ingênua de que, nos processos de educação linguística, 
devemos ensinar os/as estudantes a serem, o tempo 
todo, tolerantes uns com os outros, como se nós não esti-
véssemos imersos, constantemente, na relação contradi-
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tória da “mesmidade” e da “outridade”5. Assim, quando 
o assunto é estabelecer parâmetros de julgamento para 
analisar as condutas culturais de outrem, é preciso, se-
gundo Eco (2004), entender que eles se baseiam em nos-
sas raízes e em nossos valores. 

Uma postura de benevolência para com o outro não 
leva a um verdadeiro enfrentamento dos conflitos e das 
adversidades, naturais no processo de contato-confron-
to intercultural, apenas mascara uma situação que pode 
explodir depois em forma de preconceitos e intolerân-
cias. Nesse cenário, consideramos relevante discutir 
algumas concepções sobre a relação língua e cultura e 
sua conexão com a literatura.

Interculturalidade e literatura

A relação entre língua e cultura é de inseparabilida-
de, uma vez que, como argumenta Díaz (2005, p. 838), 
“[l]íngua e cultura nos são apresentadas como um todo 
indissociável porque a todo fato de língua subjaz um 
fato de cultura e porque todo fato de língua se estrutura 
em função de uma dimensão social e cultural”. Elucidan-
do melhor essa questão, Rodríguez (2005) explica que 
as características linguísticas devem ser tratadas como 

5  Segundo Kristeva (1994, p. 4), “o estrangeiro habita em nós: ele é a 
face oculta de nossa identidade”. Portanto, “[d]o amor ao ódio, o rosto 
do estrangeiro nos força a manifestar a maneira secreta que temos de 
encarar o mundo, de nos desfigurarmos todos, até nas comunidades 
mais familiares, mais fechadas” (KRISTEVA, 1994, p. 11).
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elementos culturais e, por outro lado, a língua é o veícu-
lo que a aprendizagem da cultura requer.

Sob essa perspectiva, em uma educação intercultural, 
espera-se que o/a aluno/a possa aprender mais sobre seu 
povo, sua língua, sua cultura e seu país, pois ela propicia 
“o desenvolvimento da receptividade do aprendiz com 
relação a diferentes línguas e diferentes culturas, culti-
vando a curiosidade e a empatia sobre esses outros mo-
dos de ver e de entender o mundo” (CASAL, 1999, p. 17).  
Conforme as Orientações Curriculares para o Ensino 
Médio e considerando que tal afirmação também é váli-
da para o ensino de ELE, “o valor educacional da apren-
dizagem de uma língua estrangeira vai muito além de 
meramente capacitar o aprendiz a usar uma determi-
nada língua estrangeira para fins comunicativos” (BRA-
SIL, 2006, p. 92), isto é, o aprendizado de uma LE possi-
bilita ao/à educando/a compreender que as línguas são 
dinâmicas e, portanto, heterogêneas, pois carregam em 
si contextos, povos, histórias e culturas distintas, bem 
como sensibiliza o sujeito ao outro e, por conseguinte, 
a si mesmo.

Dessa forma, advogamos com Garfinkel (1971), ci-
tado por Kramsch (2001, p. 33), pela figura do falante 
intercultural no ensino de línguas. Tal sujeito remete 
às pessoas “que vão adquirindo, ao longo de sua vida, 
toda uma gama de normas de interpretação que utili-
zam, consciente e cuidadosamente, segundo os diversos 
contextos sociais onde moram e com as quais chegam a 
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entender o mundo que lhes rodeia”. Embora essa pers-
pectiva contemple o sujeito intencional da pragmática e 
prescinda do fato de que a língua não é transparente ao 
sujeito (AUTHIER-REVUZ, 1997, 2004), é válida por pri-
vilegiar a discussão sobre o falante intercultural. Além 
disso, essa concepção nos leva à reflexão sobre a leitu-
ra de mundo que, de acordo com Paulo Freire (2006, 
p. 20), “precede sempre a leitura da palavra e a leitura 
desta implica a continuidade de leitura daquela. [...] este 
movimento do mundo à palavra e da palavra ao mundo 
está sempre presente”. O autor ainda afirma que “pode-
mos ir mais longe e dizer que a leitura da palavra não é 
apenas precedida pela leitura de mundo, mas por certa 
forma de ‘escrevê-lo’ ou de ‘reescrevê-lo’, quer dizer, de 
transformá-lo através de nossa prática consciente”. Des-
se modo, a leitura de mundo faz parte da subjetividade 
do sujeito e é construída por meio suas experiências; já 
a leitura da palavra o possibilita a se emancipar e a se 
tornar consciente sobre suas próprias vivências, permi-
tindo-o chegar a uma leitura crítica da sua realidade.

Nesse sentido, cabe trazermos algumas reflexões do/
da professor/a e teórico do ensino de literatura, Antoine 
Compagnon (2009), que busca refletir em seus estudos 
não sobre o que é literatura – pergunta que, nos dias 
atuais, defende, já não faz mais sentido –, mas sobre sua 
importância e funções sociais. Em seu livro Literatura 
pra quê?, o autor afirma que
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[o] próprio da literatura é a análise 
das relações sempre particulares que 
reúnem as crenças, as emoções, a ima-
ginação e a ação, o que faz com que ela 
encerre um saber insubstituível, cir-
cunstanciado e não resumível sobre a 
natureza humana, um saber de singula-
ridades. Musil atribuía assim à literatu-
ra “o domínio das reações do indivíduo 
ao mundo e a outrem, o domínio dos 
valores e das avaliações, das relações 
éticas e estéticas, o domínio da ideia”.  
(COMPAGNON, 2009, p. 47).

As reflexões de Compagnon (2009) nos permitem 
compreender que a literatura, além de ser um material 
de fonte sociocultural – sem fins pedagógicos – é um 
espaço privilegiado para o diálogo intercultural, possui 
funções fundamentais no aprendizado, que são as de 
proporcionar ao sujeito autonomia e capacidade de de-
senvolver e criar suas próprias ideias, de identificar-se 
ou não com o que lê e, em consequência, de conduzir 
o/a educando/a à reflexão sobre sua realidade, sobre 
si, o outro e sobre assuntos que, por vezes, são descon-
siderados no ensino regular. A literatura possibilita, 
portanto, a formação crítica e cidadã, uma propriedade 
que, segundo Compagnon (2009, p. 50), está associada 
ao fato de que 

[a] literatura desconcerta, incomoda, 
desorienta, desnorteia mais que os dis-
cursos filosófico, sociológico ou psicoló-
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gico porque ela faz apelo às emoções e à 
empatia. Assim, ela percorre regiões da 
experiência que os outros discursos ne-
gligenciam, mas que a ficção reconhece 
em seus detalhes.

Não podemos nos esquecer de que toda obra literária 
é um objeto construído e que o modo como é construído 
tem efeito humanizador e também alienador, pois, con-
forme Candido (1995), a forma em que são estruturados 
os pensamentos na obra tem o poder de organizar a nossa 
mente e, consequentemente, influenciar no nosso modo 
de compreender o mundo e o próprio ser humano. Como 
ressalta Amorim (2001, p. 3), Candido (1972) atribui três 
funções essências à literatura: a função psicológica, que 
diz respeito à necessidade do ser humano de fantasia, 
no sentido mais amplo; a função formadora, pois ela traz 
em si visões de mundo e valores diversos, isto é, é uma 
forma de conhecimento; e a função social, no sentido de 
ter efeito tanto humanizador quanto alienador, e isso tem 
relação com o conteúdo e o modo de como é construin-
do o texto literário. Tais aspectos podem ser percebidos 
quando Candido (1972), em A literatura e a formação do 
homem, compara as estruturas dos textos regionalistas 
de Coelho Neto e de Simões Lopes Neto, nos mostrando 
o quanto o conteúdo e a forma organizada de um texto 
podem influenciar a nossa visão de mundo.

Ainda que redundante, parece-nos relevante reproduzir 
os exemplos de Candido (1972), pois esclarecem bem as 
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atribuições – humanizadora e alienadora – feitas à literatura 
anteriormente. O conto “Mandovi” do livro Sertão, de Coe-
lho Neto, segundo Candido (1972), traz um distanciamento 
entre o narrador e as personagens: a linguagem utilizada para 
o narrador, homem culto da cidade, distanciado do evento que 
narra, é formal; para as personagens, pessoas do campo, o au-
tor vale-se de uma linguagem estilizada do sertanejo. Apesar 
de ser perceptível no texto de Coelho Neto o interesse em 
expandir a cultura do sertanejo, ao aplicar a duplicidade de 
estilos, ele cria uma barreira cultural e distancia o sertanejo 
do meio social, proporcionando estranhamento e preconcei-
tos. Como afirma Candido (1972, p. 87), tais aspectos podem 
ser tomados “como caso típico dessa concepção alienadora”. 
Ao contrário de Coelho Neto, Simões Lopes Neto, no conto 
“Contrabando”, aproxima as pessoas da cidade às do campo; 
seu narrador intradiegético permite a representação aproxi-
mada ao objeto narrativo e, como resultado, a instauração do 
sentido de humanidade do sertanejo que sensibiliza o olhar 
do/a leitor/a para com o/a outro/a – não de forma artificial e 
ingênua, mas valendo-se da empatia.

Desse modo, acreditamos ser importante que o/a 
estudante/leitor/a tenha acesso a todo tipo de texto 
literário, pois dizer que tal texto faz “bem” e outro faz 
“mal” é uma atribuição de valor, é uma classificação su-
bordinada a ideologias. Ao censurar certos textos literá-
rios, os/as professores/as estariam impossibilitando a 
dialética e restringindo o direito do/da estudante de de-
senvolvimento e emancipação intelectual. É necessário, 
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portanto, que o/a professor/a trabalhe a literatura com 
um olhar atento e crítico, proporcionando discussões na 
sala de aula. Posterior à leitura de mundo, a leitura do 
texto literário, como prática consciente,

[n]os liberta de nossas maneiras conven-
cionais de pensar a vida – a nossa e a dos 
outros –, ela arruína a consciência limpa 
e a má-fé. [...] Seu poder emancipador 
continua intacto, o que nos conduzirá 
por vezes a querer derrubar os ídolos e a 
mudar o mundo, mas quase sempre nos 
tornará simplesmente mais sensíveis e 
mais sábios, em uma palavra, melhores. 
(COMPAGNON, 2009, p. 50-51).

A leitura de diversos textos literários, no ensino de lín-
guas, também é uma forma de levar ao/à estudante a di-
versidade linguística e cultural de uma LE. Como no caso 
do espanhol, uma língua tão plural, falada oficialmente em 
vinte e um países e que possui tanta variedade sociolin-
guística, torna-se imprescindível um trabalho intercultural. 
Todavia, não podemos desconsiderar que fatores externos, 
como a herança familiar e a realidade social, irão influen-
ciar diretamente na subjetividade e interesses do sujeito 
(BOURDIEU, 2007). Nem sempre a leitura de um texto 
literário, principalmente em uma língua estrangeira, fará 
o mesmo sentido para diferentes leitores/as/sujeitos; mas 
sabemos que a necessidade de fabulação e o caráter huma-
nizador da literatura podem transformar a concepção de 
mundo desses/as leitores/as e contribuir para a construção 
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e (re)significação de identidades, bem como propiciar-lhes 
reflexões sobre a sua cultura e a do outro, podendo, assim, 
assujeitar-se  (CELADA, 2008) às novas estruturas, signos 
e memórias adquiridas por meio língua alvo.

Cabe ao/à professor/a mediar esse conhecimento e 
contribuir para a formação de leitores/as críticos/as e 
autônomos/as, que leem não somente para fins estabele-
cidos por instituições, mas também pelo prazer propor-
cionado pela leitura e pela capacidade de lhes emancipar 
enquanto cidadãos críticos, autônomos e pensantes.

A literatura como recurso para a construção de 
identidade(s)

Ao trabalhar com gêneros literários em sala de aula, 
os/as docentes de LE podem valer-se de algumas es-
tratégias de aprendizagem para a compreensão leitora, 
como a de integração do/da educando/a à leitura (HER-
NÁNDEZ, 1996), já que as possíveis dificuldades com sua 
língua materna (LM) irão refletir-se na leitura em LE, o 
que pode causar um bloqueio. Desse modo, sugerimos 
ao/à professor/a começar a integração já no primeiro 
semestre/ano de ensino/aprendizagem da língua alvo, 
preferencialmente com textos curtos – como poemas, 
contos e relatos – e de fácil compreensão, contextuali-
zando as estruturas linguísticas que serão ensinadas na 
LE. Como afirma Hernández (1996, p. 85), “[l]as técni-
cas para la lectura y su control serán, como es natural, 
adecuadas al nivel del alumno, y su complejidad variará 



490

a medida que este vaya adquiriendo más conocimientos 
y promocionando cursos”. Além disso, o/a professor/a 
deve buscar “desenvolver um leitor como aquele que 
entende que aquilo que lê é uma representação textual, 
como aquele que, diante do que lê, assume uma posição 
ou relação epistemológica no que concerne a valores, 
ideologias, discursos, visão de mundo” (BRASIL, 2006, 
p. 98). O/A discente, nessa perspectiva, ocupa uma posi-
ção de sujeito epistêmico, que lida de forma crítica com 
o saber adquirido. Atividades que sugerem a análise so-
bre o texto literário enquanto representação de mundo 
e do sujeito e que proporcionam a dialética em grupo –  
portanto, exercício epistêmico, autorreflexivo – podem 
ser aplicadas já no início dos processos de ensino e 
aprendizagem.

No ensino de uma LE, faz-se necessário considerar 
as várias habilidades linguísticas no processo de apren-
dizagem: falar, escrever, escutar, ler, mediar e interagir 
(MUÑOZ, 2005). Desse modo, parece-nos relevante o 
trabalho a partir de Sequências Didáticas (SD) que, além 
de proporcionar maior autonomia ao/à professor/a, 
possibilitam a sistematização da produção oral e escrita 
por meio de múltiplas atividades com gêneros textuais –  
no nosso caso, literários –, nas quais são trabalhadas 
as diferentes capacidades da linguagem, como narrar, 
relatar, argumentar, expor, descrever ações etc. (DOLZ; 
NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 121).
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A finalidade das SD é a de proporcionar aos/às es-
tudantes ferramentas suficientes para o desenvolvi-
mento e domínio de textos escritos e orais em uma LE, 
que são utilizados nos vários contextos sociais (DOLZ; 
NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004). Sua estrutura-base 
é composta por quatro processos: a) apresentação da 
situação, na qual será descrita de forma detalhada as 
atividades que devem ser desenvolvidas pelo/a estu-
dante; b) produção inicial, na qual, a partir da apresen-
tação da situação, os/as estudantes deverão fazer uma 
produção textual ou oral inicial com relação ao gênero 
trabalhado; c) módulos, nos quais os/as estudantes 
deverão fazer distintas atividades para o desenvolvi-
mento e domínio do gênero proposto; e d) produção 
final, na qual os/as estudantes colocam em prática todo 
o conhecimento e habilidades adquiridas nos módulos 
para melhorar sua produção inicial (DOLZ; NOVERRAZ;  
SCHNEUWLY, 2004, p. 98-99). Essa é uma estrutura-
-base e, como muitos/as docentes já o fazem, pode ser 
adaptada conforme as necessidades do/a professor/a, 
do contexto e do grupo trabalhado.

Como nosso objetivo central foi trabalhar a relação 
sujeito/línguas e identidade/diferença, nossa SD abarca 
essa discussão e buscou levar os/as estudantes a refletir 
sobre si, sua língua materna e sobre as novas identida-
des que o aprendizado de uma LE lhes proporciona. O 
propósito foi desenvolver a capacidade de (re)significar 
sujeitos e mundos mediante um trabalho consciente 
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e crítico quanto às heterogeneidades e à diversidade 
sociocultural e linguística (BRASIL, 2006). Desta forma, 
para professores/as de língua espanhola, selecionar 
textos literários de diferentes países hispânicos é fun-
damental. É a partir dessa disponibilidade que os/as 
estudantes terão contato com as diferentes variedades 
e variantes da língua espanhola.

O movimento de aprendizado, proporcionado por 
uma SD, possibilita ao/à docente criar vários contextos 
de produção, os quais, como afirmam Dolz, Noverraz e 
Schneuwly (2004, p. 96), permitirão “aos alunos apro-
priarem-se das noções, das técnicas e dos instrumentos 
necessários ao desenvolvimento de suas capacidades 
de expressão oral e escrita, em situações de comunica-
ção diversas”. Em nossa SD foram utilizados os poemas 
intitulados Autorretrato, da mexicana Rosario Caste-
llanos, da espanhola Gloria Fuertes e do chileno Pablo 
Neruda. A seguinte SD foi pensada para o contexto do 
Centro de Línguas FL/UFG e pode ser adaptada e com-
plementada conforme as necessidades do/a docente e 
do grupo trabalhado.
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SD: Cómo me veo
Características generales

Género: Poesía/narración/autorretrato
Textos: Autorretrato, de Rosario Castellanos (mexicana); Autorretrato, de Gloria Fuertes 
(española); Autorretrato, de Pablo Neruda (chileno).
Tema: Cómo me veo.
Capacidad del lenguaje: Narración.
Dominio social: Cultura literaria ficcional.
Nivel: Español 2 (Centro de Lenguas FL/UFG).
Producción final: Texto narrativo sobre sí mismo.

Objetivo: Con la SD que se presenta se pretende que los/las estudiantes de español 
como lengua extranjera (ELE) pongan en práctica las siguientes competencias:
Expresión escrita y oral a través de la presentación del autorretrato.
Uso de vocabulario de las partes del cuerpo humano, de descripción física y de carácter.
Interacción comunicativa en la presentación del autorretrato.
Reflexión acerca de sus identidades en su lengua materna y las nuevas identidades que el 
aprendizaje de la lengua española les proporciona desarrollar y (re)significar.

Contenidos: Los contenidos gramaticales y de léxicos que serán trabajados mediante 
las actividades son los siguientes:
Presente de indicativo (verbos regulares e irregulares).
El uso de los posesivos.
Vocabulario de las partes del cuerpo humano (cabeza, pierna, rodilla, brazo...), descripción 
física y psicológica.

Temporalización: Esta SD está diseñada para ser desarrollada en dos sesiones de 
100 minutos cada una aproximadamente, pero el/la docente puede adaptarla a su grupo 
de estudiantes conforme la necesidad.
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Sesiones
1. Primera sesión. Serán realizadas las actividades introductorias con relación al 
género autorretrato; lectura y discusión de las poesías; trabajo con vocabulario específico y 
los contenidos gramaticales presentes en las poesías; producción inicial mediante pinturas 
artísticas de autorretratos.

2. Segunda sesión. Esta sesión está reservada para la producción final del autorre-
trato. Por lo tanto, todo el trabajo con los contenidos gramaticales y lexicales será destina-
do para el desarrollo de la producción escrita y de los/las estudiantes.

Desarrollo
1. Primera sesión. A) Se comenzará escribiendo en la pizarra la palabra AUTOR-
RETRATO mientras se va preguntando a los/las estudiantes qué palabras se relacionan con 
el tema. El/la profesor/a debe poner cada información obtenida en la pizarra de modo 
que se haga una lluvia de ideas. Enseguida, debe preguntar a los/las estudiantes cuáles 
son los instrumentos necesarios para hacer un autorretrato y de qué manera y forma se 
puede hacerlo. El/la docente debe aprovechar la discusión para aclarar dudas con relación 
al género y explicar sobre los diferentes tipos de autorretrato (pintura, poesía, escultura, 
canciones, selfie, etc.) relacionándolos con la lluvia de ideas.

B) El/la profesor/a debe entregar a los/las estudiantes las poesías y leerlas junto con el 
grupo. Tras la lectura, el/la docente debe proponer una discusión a partir de las siguientes 
preguntas:
¿Qué características consideran importantes en los autorretratos?
¿Cómo se describen físicamente a las dos poetas y al poeta?
¿Entre las poetas y el poeta percibes alguna diferencia al describirse? ¿Cuál?
En su poesía Neruda afirma “vulgar durante todo el año”. Si fuera una de las poetas que 
dijera eso, ¿qué impacto o significado tendría?
Cada poeta describe su oficio de forma diferente. ¿Cómo lo describen?
¿Te identificas con alguno de los textos? ¿Cuál? Justifica.
¿Qué rasgos lingüísticos podemos encontrar en cada poesía?
El/la profesor/a puede adaptar o crear nuevas preguntas, esas son solo sugerencias.
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C) A continuación, cada pareja de estudiantes recibirá un autorretrato de un pintor o de 
una pintora y cada una debe hacer la descripción física y psicológica de su autorretrato, 
teniendo como modelo las poesías. A partir de las descripciones, el/la docente introduce 
el vocabulario de las partes del cuerpo humano, de las características físicas y de carácter. 
Al terminar las descripciones, los/las estudiantes deben compartir con el grupo su produc-
ción.

2. Segunda sesión. A) Después del encuentro con el género autorretrato, de 
la discusión sobre las poesías y de la producción inicial, los/las estudiantes deben hacer los 
ejercicios gramaticales y de léxico. Es importante desarrollar mediante tareas los siguien-
tes contenidos: los verbos ser, tener y estar; repasar las características físicas y psicológicas; 
las partes de cuerpo humano; y los posesivos en español.

B) Tras los ejercicios, los/las estudiantes deben hacer su producción final, escribiendo 
un texto sobre sí mismo, cómo se ven. Sugerimos que cada estudiante lea su producción 
escrita al grupo y que relate cómo fue su experiencia al escribir sobre sí mismo en español. 
El/la docente puede utilizar las siguientes preguntas como guion para el relato:
¿Cómo te sientes hablando y escribiendo en español? Evalúa tu producción lingüístico-dis-
cursiva.
¿Te sientes a gusto, cómodo, tranquilo?
¿Crees que has adquirido “una voz propia” o nuevas identidades en la Lengua Extranjera 
(LE) al escribir su autorretrato? En caso negativo, ¿qué te faltó o que todavía te falta?]
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Considerações Finais

Diante do que foi apresentado neste artigo, pudemos 
constatar que a leitura de textos literários nas aulas de 
ELE, desde o primeiro ano de ensino e aprendizagem, 
é uma maneira de adentrar o/a educando/a ao funcio-
namento da língua alvo, às suas variedades e variantes 
linguísticas, ao seu universo sociocultural e às suas 
idiossincrasias, permitindo-o/a criar novas identidades 
e (re)significar as que já possui. De forma humanizado-
ra, a literatura possibilita, também, o diálogo intercultu-
ral, indispensável aos processos de ensino e aprendiza-
gem de línguas estrangeiras. Assim, acreditamos nessa 
possibilidade, tal como Kulikowski e González (1999, 
p. 15) quando afirmam que “[...] estudar outra língua é 
entrar em contato com uma nova sistematicidade, com 
uma nova ordem de regularidades, com um ‘já dito’, um 
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interdiscurso que não é nosso e que possibilita a cons-
trução de sentidos que lhe são próprios”. Por isso, “mais 
do que aprender o código e suas funções na outra língua, 
o falante toma outra posição subjetiva [...] essa posição 
diz respeito a uma intersubjetividade inconsciente, que 
põe em jogo as contradições da constituição histórica dos 
sujeitos” (NEVES, 2006, p. 45). 

Tudo o que foi proposto neste trabalho parte da concep-
ção de que é primordial considerar a prática docente como 
uma ação reflexiva, teórica e crítica para proporcionar de-
senvolvimento e qualidade à educação, neste caso, educa-
ção linguística em língua espanhola. Pensamos que a sala 
de aula necessita ser vista como um lócus de construção 
de conhecimentos, no qual a atuação docente seja a de in-
vestigação e a do/da discente de sujeito epistêmico, pois a 
prática regular não ensina e não emancipa (FREIRE, 2006), 
apenas se torna um hábito.
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LITERATURA E COLAGENS: UMA 
PROPOSTA DE ABORDAGEM CRÍTICA, 
INTERCULTURAL E INTERDISCIPLINAR NO 
ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

Yasmin de Souza Tosta
Alexandre de Araújo Badim

Ensinar é um ato teatral. E é esse aspecto do nosso traba-
lho que proporciona espaço para as mudanças, a invenção 

e as alterações espontâneas que podem atuar como cata-
lisadoras para evidenciar aspectos únicos de cada turma. 

Para abraçar o aspecto teatral do ensino, temos de intera-
gir com a “plateia”, de pensar na questão da reciprocidade. 

Os professores não são atores no sentido tradicional do 
termo, pois nosso trabalho não é um espetáculo. Por outro 
lado, esse trabalho deve ser um catalisador que conclame 
todos os presentes a se engajar cada vez mais, a se tornar 

partes ativas no aprendizado. - Bell hooks

Introdução

Começamos este artigo com uma epígrafe que inspira 
e perpassa todo o trabalho que aqui será relatado. Acre-
ditamos que a prática docente impele nós, professores, 
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a sempre buscarmos novos caminhos, novas ideias, que 
possam aprimorar o modo como ensinamos. Pensar a 
sala de aula, professores e alunos como hooks (2013) 
faz, nos impõe a construção desses novos caminhos, que 
abraçam a multiplicidade de subjetividades envolvidas 
em todo o processo de ensino-aprendizagem.

Logo, nosso objetivo é criar práticas pedagógicas que 
possam ser incorporadas no ensino de línguas estran-
geiras (e quem sabe para além dele), unindo diversas 
áreas do conhecimento, almejando executar a interdis-
ciplinaridade em sala de aula. Assim, nos motivando pe-
las palavras de hooks (2013), elaboramos um projeto na 
tentativa de formular novas visões que busquem trans-
gredir, em “um movimento contra as fronteiras e para 
além delas”, pois “é esse movimento que transforma a 
educação na prática da liberdade” (Idem, p. 24).

Este texto relata uma sequência didática implantada 
em sala de aula de língua inglesa, desenvolvido para o 
grupo de nível IV na instituição Centro de Línguas da 
Universidade Federal de Goiás. A professora era estagiá-
ria, aluna de Letras-Inglês desta universidade, encon-
trando-se no oitavo período da graduação. 

A ideia do projeto surgiu a partir da disciplina de Es-
tágio 1 em 2017, que foi desenvolvida em parceria com 
o artista e professor Wolney Fernandes de Oliveira da 
EMAC-UFG. Esta consistia na elaboração de colagens 
como narrativas visuais afetivas, que representassem o 
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processo de formação de cada aluno-professor partici-
pante da disciplina.

Assim, a experiência proporcionou um diálogo muito 
profícuo entre os alunos e professores, partindo do meio 
escrito para o meio visual. Então, resolvemos ampliar e 
organizar outras formas de composição destas tradu-
ções (do verbal para o não verbal) que pudessem ser in-
corporadas no ensino de língua inglesa. O resultado é a 
sequência didática descrita neste artigo, que incorpora 
literatura e narrativas visuais.

Esta experiência foi desenvolvida com base em teo-
rias: do letramento crítico, em especial Janks (2018), 
com conceitos de design, Crítica e re-design; ensino crí-
tico em sala de língua estrangeira, com Jordão e Fogaça 
(2007); abordagens interculturais, partindo de Kramsch  
(2017); literatura em sala de aula (BOZZA, CALIXTO, 
2008); colagem e montagem, por Oliveira (2016); tra-
dução intersemiótica, Diniz (1998).

Na próxima seção discutiremos os conceitos teóricos, 
seguidos pela descrição do projeto executado, detalhan-
do cada parte da sequência didática, dividida em três 
etapas: leitura e discussão; apresentações, perguntas 
e respostas; confecção de colagens. Apresentaremos, 
também alguns resultados obtidos através das pergun-
tas e respostas realizadas no website Edmodo, uma rede 
colaborativa de ensino, e por último, seis colagens sele-
cionadas a título de ilustração.



508

Conceitos fundadores

O letramento crítico

Souza (2011) propõe que na atualidade o papel de-
sempenhado pelo professor altera-se completamente, 
se antes a metáfora utilizada para a educação era a 
bancária, um modelo de educação criticado por Paulo 
Freire – a relação professor e aluno não é bancária, ou 
seja, pequenos depósitos de ensino feitos por profes-
sores, podendo gerar lucro e ser  retirado por ele atra-
vés de provas, método muito utilizado na educação – , 
agora, essa metáfora altera-se para a do rizoma, criada 
por Deleuze e Guattari (s/d) citado por Souza (Idem), 
estrutura complexa e sem forma definida. A figura do 
rizoma encaixa-se perfeitamente à educação contem-
porânea, pois o desafio é dar conta das complexidades 
e particularidades, abarcando a diversidade dentro da 
sala de aula, argumenta o autor. Desta forma, o papel 
do professor “não é mais transmitir o conhecimento, 
mas ensinar maneiras novas de buscar o conhecimento” 
(Idem, p. 286).

O letramento crítico coloca-se como uma forma de 
leitura que almeja atingir o aluno para que esse desen-
volva seu senso crítico, tendo acesso a várias formas de 
conhecimento:

Então o letramento crítico é ir além do 
senso comum, fazer o aluno ir além da 
aparência de verdade; fazer o aluno 
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refletir sobre aquilo que ele pensa que 
é natural e verdadeiro. Levar o aluno a 
refletir sobre a história, sobre o contex-
to dos seus saberes, seu senso comum. 
Levar o aluno a perceber que para al-
guém que vive em outro contexto a ver-
dade pode ser diferente. (SOUZA, 2011,  
p. 293)

Para um ensino crítico, então, faz-se necessário o enga-
jamento do aluno sobre o objeto de estudo, conectando-
-se e refletindo sobre a existência das complexidades que 
estão intrínsecas a ele. Imersos, estamos, em uma reali-
dade globalizada, e este aspecto influencia diretamente 
a construção do conhecimento, assim, a percepção das 
multiplicidades de pensamentos, experiências e vivên-
cias é fundamental para o letramento contemporâneo.

A leitura no letramento crítico caracteriza-se como 
peça chave para esta forma de ensino, sendo o leitor o 
protagonista e não o autor. Na verdade, o significado do 
texto atinge-se através da inter-relação entre a escrita 
e a leitura, nunca sendo transparente. A interpretação, 
desta forma, deve ser feita de modo consciente, ativo 
crítica, levando-o o leitor a reformular seu papel na ta-
refa (SOUZA, 2011). Antes, o papel era designado como 
ingênuo, pois acreditavam o leitor como isolado - a 
passividade do aluno era evidente -, sendo ele apenas 
o receptáculo do conhecimento do professor, modelo 
de educação bancária. Entretanto, hoje, pensa-se nas 
multiplicidades que envolvem o pensamento e as cren-
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ças pessoais de cada leitor, refletindo as facetas desse 
como sujeito ideológico (SILVA, p. 52). Propõe-se que 
ele pense nas questões “Por que entendi assim? Por que 
acho isso? De onde vieram as minhas ideias, as minhas 
interpretações?” (Idem, p. 296), portanto, numa atitude 
reflexiva auto investigativa constante, na qual o leitor 
busca além da interpretação do texto o entendimento de 
si mesmo, de seus processos cognitivos e afetivos.

“O letramento crítico tem, por algum tempo, focado  
tanto no consumo quanto na produção de texto, bem como 
na relação entre os dois, e a criticidade se configura como 
um aspecto de ambos” declara Janks (2018, p. 18-19),  
que organiza uma forma de pensar o movimento de 
design – termo utilizado por Kress (2010) que a autora 
toma emprestado e reformula – , Crítica e re-design,. Esta 
relação é representada pela autora da seguinte forma: 
em tríade, o processo de design é definido pela constru-
ção do texto, seguido pelo segundo aspecto, o da crítica –  
no qual se desfaz o texto -, em terceiro vem o re-design, 
reconstruir o texto através de sua reprodução, consumo.

Desta relação triádica nasce a crítica, que faz o mo-
vimento de olhar tanto pra a produção quanto para o 
consumo. Nas palavras de Janks,

A criticidade permite que os participan-
tes se envolvam conscientemente com 
as formas em que os recursos semióti-
cos foram aproveitados para servir aos 
interesses do produtor e como os recur-
sos diferentes poderiam ser aproveita-
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dos para reconstruir e re-posicionar o 
texto. É um olhar tanto para trás como 
para frente. (JANKS, 2018, p. 19)

Portanto, a autora defende a necessidade do ensino 
crítico para que haja o desenvolvimento de habilidades 
perceptivas com respeito ao que consumimos e os posi-
cionamentos de re-design criados por cada um de nós:

No mundo em que vivo, o engajamento  
crítico com as formas em que produzi-
mos e consumimos o significado, qual  
significado (e de quem) é aceito e qual  
é descartado, quem fala e quem é silen-
ciado, quem é beneficiado e quem é pre-
judicado – continua a sugerir a impor-
tância de uma educação em letramento 
crítico e, de fato, com criticidade. (Idem, 
p. 26)

A partir da fala de Janks, podemos relembrar as 
palavras de Souza (2011), que nos afirma que o leitor 
não pode ser ingênuo, devendo desempenhar seu papel 
ciente do que está em jogo, ciente de sua leitura e posi-
cionamento como sujeito ideológico.

Por um ensino de língua inglesa crítico 

Levar o letramento crítico para dentro da sala de aula 
de língua estrangeira (doravante LE) é papel do profes-
sor de línguas, entendendo o desenvolvimento do aluno 
como ser social e político, muito além das competências 
linguísticas. Acreditamos que, 
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[e]m uma língua estrangeira aprende-
mos procedimentos interpretativos dife-
rentes, maneiras diferentes de entender 
o mundo. Se o ensino de LE acontecer 
numa perspectiva de letramento crítico, 
então também percebemos que tais ma-
neiras diferentes de entender a realida-
de serão legitimadas e valorizadas con-
forme critérios de validação construídos 
histórica e socialmente, e poderão ser 
coletivamente reforçados e aceitos ou 
questionados, desafiados e modificados. 
(JORDÃO; FOGAÇA, 2007, p. 92)

Posto isso, o ensino de LE crítico possibilita o empo-
deramento dos sujeitos – alunos –, tornando-os capazes 
de exercer seu papel social e político na sociedade por 
meio do aprendizado de uma língua.

Nesta visão de ensino e aprendizagem, concebemos 
que os alunos são cidadãos, não apenas do local onde 
estão inseridos, mas em uma perspectiva ampla, do 
mundo. Como explicitam Mulik e Reis (2019), aprende-
mos uma nova língua para que possamos transitar entre 
esferas globais e locais, aprendemos a analisar o nosso 
pensamento e a perceber que a do outro é diferente, que 
existe heterogeneidade de formas de pensamento. O 
que estes autores analisam é a formação crítica que os 
sujeitos adquirem ao aprenderem uma nova língua. 

Para Jordão e Fogaça (2007, p. 92), a cidadania é 
aprendida e exercitada nas aulas, dentro de um ensino 
crítico, “podemos conceber as salas de aula de língua 
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estrangeira como espaços ideias para discutir os proce-
dimentos de atribuição de sentidos ao mundo. Em uma 
língua estrangeira aprendemos procedimentos inter-
pretativos diferentes, maneiras diferentes de entender 
o mundo”. Segundo esses autores, é dessa maneira que 
se possibilita uma visão de diversas realidades valida-
das pela sociedade e história, abrindo caminho para 
discussões, questionamentos e modificações de percep-
ções, também como valores, por parte dos participantes, 
tanto alunos como professores. Pensando, portanto, que 
um letramento crítico visa interpelar os discursos – uma 
vez que língua é tida como discurso (Idem) - e o poder 
que constroem as estruturas sociais. Assim, empodera-
-se os sujeitos de forma que eles possam pensar critica-
mente seus lugares na sociedade, como cidadãos.

A abordagem intercultural

Em consonância com o letramento crítico está a abor-
dagem intercultural da LE. Deve-se este fato ao entendi-
mento de que o ensino da língua está imbricado com o 
da cultura. Kramsch cita que, 

[n]a díade ‘língua e cultura’, língua não 
é uma porção de formas linguísticas 
arbitrárias aplicadas a uma realidade 
cultural que pode ser encontrada fora 
da língua, no mundo real. Sem a lín-
gua e outros sistemas simbólicos, os 
hábitos, as crenças, as instituições e os 
monumentos que chamamos de cultura 
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seriam apenas realidades observáveis e 
não fenômenos culturais. Para se tornar 
cultura, eles têm de ter significado, pois 
é o significado que damos a comidas, 
jardins e formas de vida que constitui a 
cultura. (KRAMSCH, 2017, p. 139)

A cultura, então, não está fora da língua, sendo ela que 
molda os fenômenos culturais garantindo significado a 
eles. Acredita -se que o professor de LE deve trazer para 
a sala de aula os aspectos culturais relacionados à língua 
ensinada (ARAÚJO; FIGUEIREDO, 2015). Com Kramsch 
(Idem), observamos que esta língua não é única, existe 
uma coexistência de variedades, no caso o inglês, fala-
mos em inglês britânico, americano, escocês, etc., e a 
cada um deles há uma cultura imbricada.  

Figueredo (2010) argumenta que o principal aspec-
to no aprendizado cultural da língua é a possibilidade 
de construção de novos sentidos, que são negociados 
em virtudes das diferenças e das tensões no encontro 
das diferentes culturas. O que nos remete ao modelo de 
Janks acerca do design e re-design do posicionamento 
crítico. Para exercer a crítica é necessário olhar para o 
design, para cultura diferente, e olhar para o re-design, 
sua própria cultura. O que acontece na crítica é o encon-
tro das tensões entre o eu e o Outro.

O que forma-se no ensino da LE é o terceiro lugar que 
Kramsch teoriza, pensando sobre isso Figueredo (2010, 
p. 237) afirma, “a língua a ser aprendida pode represen-
tar um instrumento que serve tanto para manter seus 
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padrões usuais de pensamento e de comportamento 
quanto para promover mudanças em suas atitudes e em 
seu modo de ver o mundo.” Nesta perspectiva, este lugar 
que se forma é um ambiente intercultural, onde as com-
plexas e peculiares vozes podem ser ouvidas. 

Pensando nisso, coadunamos com afirmação de que:
No entanto, se o que buscamos alcançar 
é uma pedagogia crítica e de apropria-
ção no processo ensino-aprendizagem 
de uma L2/LE, espera-se que o “ter-
ceiro lugar” seja caracterizado não só 
pelo desejo dos integrantes da sala de 
aula de compreenderem sua língua/
cultura e a língua/cultura do Outro, mas 
também por sua disposição de rever e 
desconsiderar conceitos erroneamente 
pré-concebidos, sem negar, porém, suas 
identidades. (FIGUEREDO, 2010, p. 239)

Assim, compreender que a cultura está intrinsecamen-
te ligada à língua faz-se necessário dentro da sala de aula, 
não apenas uma única cultura, mas várias subjacentes. 
É deste relacionamento que nasce um terceiro espaço, 
híbrido e que possibilite ao aluno exercer a alteridade, 
compreender a língua do Outro sem deixar a sua própria.

Cinderelas pelo mundo: uma abordagem 
intercultural

Tendo em mente as discussões explicitadas acima, e 
assim, valorizando o letramento crítico e intercultural 
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na sala de LE, exploraremos a constituição e os desdo-
bramentos de uma pesquisa realizada em sala de aula 
de língua inglesa, ocorrida no segundo semestre de 
2018, com uma turma de Inglês IV, do Centro de Línguas 
da Universidade Federal de Goiás.

O grupo de alunos e alunas da turma pode ser des-
crito como heterogêneo, composto por estudantes do 
ensino médio, graduação e pós-graduação da univer-
sidade. Também, se encontravam trabalhadores e apo-
sentados, ou seja, a faixa etária era diversificada. Quase 
todos os alunos já estudavam a língua na instituição 
desde o primeiro nível. 

O curso adotava o livro English File – Elementary e 
o trabalho foi executado em paralelo com as atividades 
programadas deste material. Este constitui-se pelas três 
seguintes etapas: primeiro, leitura do conto de fadas 
Cinderella e discussão; segunda, apresentação de cin-
co releituras do conto original e perguntas e respostas 
no Edmodo – rede de aprendizagem colaborativa entre 
alunos e professores, desenvolvida nos EUA em 2008 - 
terceira, e última, alunos elaboram um terceiro conto, 
apresentando em forma de colagem.

A primeira parte: leitura e discussão 

Nesta primeira parte, em sala de aula, a leitura do 
conto Cinderella realizou-se em língua inglesa. Após, 
ocorreu a discussão dos elementos narrativos, também 
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como as possíveis leituras interpretativas. Compreende-
-se que utilizar a literatura em sala de aula,

além de contribuir para a aquisição da lín-
gua, permite introduzir e reforçar temas 
sociais, políticos, econômicos e emocio-
nais que contribuem para a construção 
de uma consciência crítica, preparando 
o educando para perceber-se como su-
jeito histórico e socialmente constituído.  
(BOZZA, CALIXTO, 2008, p. 3)

Aqui, mais uma vez, reforçarmos a crença em um en-
sino de língua crítico, no qual a literatura é vista como 
ferramenta de grande valor educativo para o acesso às 
questões que envolvem o mundo que cerca os alunos, 
tornando-os capazes de interpretá-lo. 

Bozza e Calixto (2008) relatam a importância da lite-
ratura como material autêntico, portanto, não artificial, 
e genuíno, permitindo que os alunos entrem em contato 
com a língua e seus usos naturais nos discursos dos fa-
lantes. Os textos literários escolhidos foram escritos em 
língua inglesa, apresentando aos alunos as estruturas 
gramaticais utilizadas nas narrativas, sendo o uso e con-
tato frequente deles com o passado, simples e contínuo.

Ademais, a literatura em sala de aula é extremamente 
importante, pois como Rees (2008) argumenta: 

A sala de aula de literatura em L2, por-
tanto, se mostra como um lugar riquís-
simo de construção de significados, em 
que os alunos lutam para apropriar os 
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textos e fazê-los voltar a falar de uma 
forma que faça sentido a eles próprios. 
Assim, a sala de aula de literatura nesta 
visão, não é um local de mera transmis-
são do significado canônico do texto, 
mas é um lugar de criação de significa-
do, a partir dos horizontes culturais de 
cada leitor. (Idem, p. 23)

A missão, então, assumida por nós, como professores, 
é proporcionar a oportunidade para os alunos se apro-
priem dos textos e criarem suas próprias ideias e sentidos 
acerca do que está sendo lido. Pois, pensa-se que o texto 
não está finalizado em si mesmo, ele apresenta possibili-
dades de leitura a cada individuo que dele se apossa.

O gênero textual escolhido foi o conto de fadas Cinde-
rella. Esse foi primeiro texto literário em língua inglesa 
que os alunos tiveram acesso em sala de aula naquele 
semestre. Então, optou-se por um gênero e uma história 
que os alunos já tivessem certo conhecimento prévio. 
Sendo conhecido, esse texto, por suas adaptações fíl-
micas, peças de teatro, desenho animado, entre outros. 
Além disso, havia a questão da disponibilidade de relei-
turas através de diversos olhares culturais e, para tanto, 
nos baseamos nas perspectivas de Kim (2015).

Na primeira aula deste projeto, iniciamos com per-
guntas para os alunos: What do know about Cinderella’s 
story? Who is Cinderella? Elaboramos um brainstorming 
com os conhecimentos apresentados pelos estudantes. 
Após, o texto contendo o conto foi entregue, os alunos 
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fizeram a leitura e iniciou-se uma em grupos, e depois, 
coletivamente, refletindo sobre as seguintes questões 
a partir do texto: 1 -What is a fairy tale? Is Cinderella a 
fairy tale? Why? 2- Who are the characters?. 

Durante o momento de discussão coletiva, o seguinte 
trecho foi exibido:

The vast number of Cinderella variants 
across the world is staggering and al-
most unfathomable. Hundreds of ver-
sions exist all across the world including 
Africa, Europe, and Asia. Most people 
are familiar with the modern Cinderella 
version written by a French author in 
the 17th century. But unbeknownst to 
a majority of the population, this story 
dates back centuries ago from earlier 
time periods. One of the earliest written 
accounts of the Cinderella story was fou-
nd in China about 850-860 A.D and the 
name of the protagonist was Yeh-hsien, 
instead of Cinderella. (KIM, 2015, p. 6)

Pediu-se que os alunos analisassem: Do you think 
there are different aspects in these stories?   What can 
make them unique or similar?. 

A professora lhes apresentou o conceito de folclore e 
da importância dos contos de fadas para a elaboração de 
um imaginário coletivo cultural.

A partir deste ponto, focou-se na personagem prin-
cipal, que dá título a história. Foi feita a pergunta: What 
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makes the Cinderella story so popular after all these 
years?.Em sequência, a professora mostrou uma citação 
à classe: “What makes the Cinderella story so popular 
after all these years? I believe that people enjoy reading 
about the “underdog” having a chance to win. We all 
want to believe that this “rags to riches” idea could really 
happen to us. (KITE, 2004, s/p)”. Os alunos discutiram 
em grupos e, depois, coletivamente: Do you agree with 
this point of view? Is she a victim or heroine? Why? Why 
not?. Aos alunos, foi determinado como tarefa de casa: 
que assistissem à uma das adaptações fílmicas do conto 
e fizessem uma folha de exercícios, na qual tinham que 
descrever os elementos que apareciam tanto no conto 
que eles leram quanto no filme.

Segunda parte: apresentação e o Edmodo

Nos encontros subsequentes houve a indicação do 
que os alunos iriam produzir: uma apresentação oral na 
LE. Após a correção da atividade proposta como tarefa de 
casa, os alunos se separam em grupos e escolheram uma 
das cinco releituras do conto Cinderella, ( pré-seleciona-
da pela professora-pesquisadora afim de propiciar uma 
visão intercultural do conto popularizado pela versão 
francesa) : Adelita: A Mexican Cinderella Story, escrita por 
Tomie De Paola; Hamupipőke: The Hungarian Cinderella`s 
tale - transcrita pela professora a partir de um vídeo 

 do canal do Youtube, de contos folclóricos húngaros; 
Cinderella: an Islamic Tale, recontada por Fawzia Gilani; 
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Mufaro’s Beautiful Daughters: An African Tale, escrito 
John Steptoe; e The Korean Cinderella, por Shirley Climo.

Cada grupo deveria analisar os elementos de resso-
nância e dissonância nas histórias escolhidas, pensando 
no diálogo com o conto tradicionalizado, também como 
nas questões apresentadas pelo professor em sala de 
aula. Deveriam apontar ainda questões culturais, parti-
culares, em cada narrativa. Logo após a apresentação, 
cada grupo postaria no website Edmodo três perguntas 
para que os colegas de turma respondessem, acerca da 
apresentação do grupo. Eis alguns dos questionamentos 
feitos por eles:

Describe three elements of the Adelita’s 
fairy tale that prove Mexican culture 
(Grupo 1)
As you may noticed, there isn’t many 
magical elements in the story. Instead, 
the story relies in a single sacred being, 
still praised by many people in the wor-
ld. Do you know any other sacred being 
equivalent to this one in the story? Plea-
se mention in the comments (Grupo 2)
As we saw, the cultural aspects from 
Islamic Cinderella are very rich. Choose 
three elements that you like the most 
and comment about. (Grupo 3)
For what reason do you think this story 
can be regarded as the African Cinde-
rella? (Grupo 4)
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In Korean culture, what elements caught 
your attention and why? (Grupo 5)

Nesta etapa, o foco fixou-se na leitura, interpretação e 
produção oral dos alunos. Trabalhando em grupos, eles 
puderam se auxiliar mutuamente. A intenção era de que 
eles pudessem analisar criticamente, constituindo uma 
pesquisa sobre o caráter intertextual (KRISTEVA, 2005) 
dos textos literários designados. O que se averiguou, a 
partir dos resultados das perguntas e respostas, é que 
os termos culture e cultural aparecem frequentemente, 
como vimos nos exemplos acima. 

Ainda, salienta-se que a professora não interferiu nas 
questões postadas pelos estudantes no Edmodo, promo-
vendo um espaço entre os alunos aonde não houvesse 
correções, impelindo-os a escrever de maneira livre, 
pois pensa-se que, 

só se aprende a escrever escrevendo, 
e quem escreve deseja, de certa forma, 
uma resposta do interlocutor. Essa res-
posta, contudo, nem sempre precisa de 
correção. Em atividades nas quais os 
alunos se dispõem a escrever bilhetes 
uns para os outros, a correção fatalmen-
te irá bloquear o processo de comunica-
ção entre eles [...] o professor, se solicita-
do, pode interferir na atividade para que 
ela flua naturalmente. (FIGUEIREDO,  
2015, p. 132)
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Coaduna-se com a lógica apresentada pelo autor 
acima, entendendo que os erros são necessários para 
a construção do conhecimento do aluno. E a correção 
neste momento do projeto apenas iria restringir a co-
municação entre o grupo.

A maior parte dos alunos participou ativamente de 
todo o processo de perguntas e respostas, sendo sa-
tisfatório o engajamento colaborativo entre eles. Suas 
respostas mostraram a leitura crítica das histórias por 
parte não apenas dos apresentadores, bem como dos ou-
vintes de cada conto. Alguns resultados encontrados da 
pergunta acima, In Korean culture, what elements caught 
your attention and why?, podem ser vistos abaixo:

“What struck me most were the clothes 
worn by the characters who refer to 
the clothes worn by the Korean people”  
(Aluno 1)
“what I found most interesting was the 
name “Ewha”, which in Korea means 
Pear Blossom” (Aluno 2)
“What most caught my attention is that 
they use palanquins instead of carriages 
to transport noble people.” (Aluno 3)

Tem-se que: a maioria das respostas centraram-se 
nas roupas, nomes e meios de transporte que aparecem 
no conto da Cinderela coreana, elementos que muitos 
dos alunos não conheciam e tiveram contato através da 
leitura. Puderam, assim, desenvolver uma percepção 
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cultural e intercultural pelo meio da leitura dos contos, 
capazes de analisar as diferenças e as multiplicidades de 
elementos culturais.

Terceira etapa: re-design

Nesta última parte, os alunos tiveram que exercer a 
desconstrução e reconstrução do texto Cinderela e suas 
releituras. Foi indicado aos alunos que esses produzis-
sem sua própria história, utilizando elementos escolhi-
dos dos contos lidos e traduzidos para seus contextos 
locais, criando assim, uma versão da Cinderela brasileira. 

A partir de Deleuze e Guattari (1997), Santos (2015) 
propõe uma a leitura de contos infantis por crianças, 
que pode ser aplicada no nosso contexto de pesquisa, 
aos nossos alunos: 

Para que a criança tenha uma experiên-
cia singular durante a leitura de contos 
infantis é necessário que ela possa des-
lizar pelo enredo de forma a agenciar 
acontecimentos de maneira inusitada 
[...] essa experiência torna-se realidade 
quando a criança passa a ir além do que 
está no texto literário infantil tradicio-
nal, com seus polos de estratificação. É 
nesse momento que ela passa a expe-
rienciar as conexões existentes no texto, 
a vê-lo como um território, a ir a “uni-
dade real mínima” que é o agenciamento 
[...] criar novos agenciamentos artísticos 
surge a partir da recriação das obras 
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infantis canônicas, já que como qual-
quer território estratificado tais obras 
já possuem pontas de desterritorializa-
ção, linhas de fugas que nada mais são 
que aberturas que permitem a criação 
de novos espaços-tempos. Essa é uma 
saída da literatura infantil por intermé-
dio dela mesma, levando em conta seu 
próprio lado de fora, fora que não está 
noutro lugar, mas nela mesma, que são 
as chamadas pontas de desterritoriali-
zação já presentes no próprio território. 
(SANTOS, 2015, p. 24)

A percepção de Santos nos auxilia a construir um pro-
jeto que visa permitir aos alunos o agenciamento dos 
textos. Não partimos somente de uma visão tradicional 
do conto francesa, pois eles tiveram acesso a múltiplas 
interpretações. Portanto, buscamos executar a proposta 
de desterritorializar os próprios textos selecionados, 
levando cada aluno a buscar e criar seu próprio espaço-
-tempo, seu texto, sua voz.

Desta maneira, Santos (2015, p. 34) continua basean-
do-se em Guattari e reflete que, “as desterritorializa-
ções devem ser produzidas por intermédio de modos 
artísticos peculiares que fissuram regimes dominantes 
e modelos tradicionais, atualizando outras durações, 
outras possibilidades de vivência”. Concordamos, assim, 
em construir novas formas de representação que rompa 
o usual, entregando-nos à composição de colagens. Foi 
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este meio que os alunos utilizaram para o re-design dos 
contos de Cinderella.

O que são colagens?

Oliveira (2016) cita Cohen para falar sobre a defi-
nição do conceito de colagens; imagens que não são 
próximas por natureza e depois de selecionadas são 
justapostas. As imagens podem ser retiradas de diver-
sos meios: livros, revistas, jornais ou até provindas da 
internet e impressas. Quanto a seleção e justaposição, 
cada colagem irá ser criada de acordo com um processo 
único, individual. 

Continuando com as reflexões de Oliveira (2016), esse 
nos chama a atenção para o evento da montagem, a jus-
taposição de imagens, que permite a criação de uma lin-
guagem não verbal, única a cada autor de uma colagem:

Uma das operações que envolve as eta-
pas de se fazer uma colagem é a monta-
gem, pois antes de fixar as partes recor-
tadas, há um movimento combinatório 
que permite misturar estilos variados, 
épocas distintas, diferentes categorias e 
significações. Os recortes são reutiliza-
dos realçando sentidos cambiantes, mo-
vediços e transitórios. Meu gosto pela 
combinação de formas produzidas em 
outros contextos busca o diálogo com 
diferentes modos de uso da imagem, 
misturando temporalidades, lingua-
gens e devaneios. São multiplicidades 
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que variam continuamente, e por isso 
não se assemelham a universalidades, 
determinismos ou representações. Em 
um mundo bombardeado por imagens, 
o processo da colagem expõe uma cons-
tante investigação (OLIVEIRA, 2016,  
p. 112-113)

O ato da seleção e montagem, desse modo, configu-
ra-se como uma formulação de sentidos, que não são 
estáveis, estando em constante trânsito. Constata-se 
que cada autor irá construir seus sentidos particulares, 
pois sua montagem será um processo de investigação, 
de formação de sentidos, único, bem como a recepção 
da colagem. Os deslocamentos entre autor e leitor pro-
duzirá novos sentidos e interpretações.

Destarte, nosso projeto em sala de aula utilizou-se 
dessa linguagem artística, a colagem, para a construção 
de novos sentidos, novos textos não-verbais. Assim, 
a cada estudante foi designada a tarefa de reconstruir 
uma Cinderela, e construir uma versão local, buscando 
por imagens que representassem os aspectos escolhi-
dos. Por fim, executaram o processo de montagem em 
sala de aula.

As colagens dos alunos: uma prática de tradução 
intersemiótica

Os elementos verbais serviram como base para que 
os alunos construíssem suas narrativas visuais, com-
pondo suas versões do conto Cinderella. Acredita-se que 
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neste ato, cada aluno executa uma tradução intersemió-
tica, pois, 

[a] tradução intersemiótica, definida 
como tradução de um determinado 
sistema de signos para outro sistema 
semiótico, tem sua expressão entre sis-
temas os mais variados. Entre as tradu-
ções desse tipo, encontra-se a das artes 
plásticas e visuais para a linguagem ver-
bal e vice-versa (DINIZ, 1998, p. 313). 

Portanto, consideramos a literatura como um siste-
ma semiótico e as colagens como outro sistema. Deste 
modo, empreende-se uma tradução através do processo 
de escolha e justaposição das imagens.

Tentamos, assim, trazer para a sala de aula uma 
atividade que fosse capaz de desenvolver a percepção 
tradutória dos alunos, afinal, aprender uma língua 
também envolve habilidades de transposições sígni-
cas; seja dentro do próprio sistema semiótico da língua 
verbal, ou na passagem de um sistema verbal para um 
não-verbal, das imagens. 

A título de ilustração, apresentamos a seguir alguns 
dos resultados do trabalho desenvolvidos com colagens 
pelos alunos:
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Fig. 1

Fig. 2.

Fig. 3,

As colagens realizadas exprimem vários componen-
tes presentes na cultura do Brasil. Não podemos falar 
em uma única cultura, mas em diversos traços que são 
reconhecidos em um “imaginário” representante das 
múltiplas regiões do país. Tradução e cultura são intrín-
secas, não podendo ser dissociados, como aponta Diniz 
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(1998).  A carga do interpretante, refletindo, aqui, sobre 
os conceitos de Peirce, no qual não se diz respeito à pes-
soa que traduz, mas sim o conceito, ou seja, uma possi-
bilidade interpretativa do signo em tradução é moldada 
pela cultura na qual o tradutor está imerso. 

Fig. 4

Fig.5

Fig. 6



531

Nas figuras 1, 2 e 3, vemos referências às favelas e ao 
Rio de Janeiro, como local no qual a história foi ambien-
tada. Na figura 4, observa-se o ipê amarelo, considerada 
árvore símbolo do Brasil, e representativa do cerrado 
goiano, origem da maioria dos alunos. Na figura 5, a bola 
de futebol e a máscara fazem alusão ao carnaval. Já a fi-
gura 6 retrata a Amazônia, com elementos da floresta, 
araras, sapos e um urucum.

Elementos da história tradicional francesa aparecem 
em todas as colagens, principalmente acerca da perso-
nagem principal Cinderela trazendo uma transposição 
para o contexto brasileiro. Uma mulher de cabelos 
crespos em 1, 4 e 5, uma mulher indígena na colagem 
6 e mulher grávida em 3. Ainda na imagem 3, vemos o 
sapatinho de cristal, presente no conto francês, se trans-
formar em um chinelo de palha. 

Algumas representações se repetem nas colagens: Se-
res que voam em 1, 4 e 6; cobras em 3 e 5; o dinheiro em 2 
e 3; símbolos religiosos em 1 e 3. Existe uma ressonância 
de elementos nessas representações imagéticas, como 
pudemos observar, provindas de signos presentes nos 
contos diversos que os alunos tiveram acesso, como a re-
ligiosidade em Adelita, Hamupipők e a Islamic Cinderella.

A partir dos resultados refletimos sobre o processo 
de leitura dos alunos. Cada montagem produziu uma 
composição única acerca da história criada por cada 
aluno, mesmo que, como averiguamos, notamos uma re-
petição de objetos. As colagens podem ser vistas como 
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universos particulares do indivíduo criador, assim, 
como argumenta Oliveira (2016) quando fala a respeito 
dos processos únicos de interpretação e montagem rea-
lizadas em cada projeto final.

Considerações Finais

Este projeto, realizado em sala de aula, acabou tor-
nando-se uma pesquisa acerca de novas práticas pe-
dagógicas a serem implementadas em aulas de língua 
estrangeira. O resultado obtido foi bastante satisfatório, 
pois engajou e proporcionou o contato dos alunos com 
contos em língua inglesa, formas autênticas de ensino. 
Além disso, a produção de colagens instigou os estu-
dantes e a professora, também, a desenvolver processos 
criativos de ensino da língua, abrindo espaço para diver-
sos tipos de conhecimentos interdisciplinares.

Por outro lado, é necessário observar as limitações 
encontradas no trajeto deste projeto. Foi percebido que 
alguns alunos não participaram ativamente, principal-
mente, das colagens, por não acreditarem que este tipo 
de abordagem fosse cabível em aulas de inglês. Ademais, 
a conexão entre os conteúdos gramaticais e o projeto 
não se deu de forma muito explícita, apenas focalizan-
do nas questões do ensino do past simple que estavam 
no livro didático e presentes em todos os contos lidos. 
Provavelmente, esse pode ter sido um dos motivos do 
desinteresse de alguns alunos, que parecem ainda privi-
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legiar um processo de ensino-aprendizagem mais tradi-
cional baseado em métodos mais estruturalistas.

Em contraste, observamos a progressão das habili-
dades orais com as apresentações em grupo, ocasiões 
nas quais certos alunos tiveram excelentes resultados 
após suas arguições. Na parte de produção escrita, atra-
vés dos posts no Edmodo, averiguou-se que os alunos 
estavam produzindo frases mais complexas e utilizando 
os conteúdos gramaticais que estavam aprendendo em 
paralelo, como os superlativos.

Percebemos que a não interferência do professor nas 
correções das postagens do Edmodo surtiram efeito, a 
maioria dos alunos participou de todas as discussões. 
Entretanto, notamos que como as perguntas eram iguais 
ao grupo, muitos repetiam e copiavam os outros. Assim, 
para uma aplicação futura do projeto, pensamos que 
devemos implementar algumas modificações quanto a 
esta questão.

Sugerimos que este projeto se repita, com suas modi-
ficações individuais de cada professor, pois compreen-
demos que ele pode ser considerado como uma prática 
interdisciplinar que tem muito a acrescentar ao ensino 
de línguas estrangeiras. Ao constituirmos estas novas 
formas de ensino crítico, fomos capazes de desenvolver 
e abraçar a fala de hooks (2013), com a qual começamos 
este artigo, encarar as multiplicidades ao proporcionar 
a leitura e conhecimento de várias culturas, em espaços 
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múltiplos, tornando os alunos capazes de ler a diversi-
dade e perceber, dar valor, a sua própria localidade. 

Para alcançarmos uma prática de ensino libertária, 
devemos, nós, professores, nos propormos a sempre 
pensar e repensar maneiras de abarcar e unir as diver-
sas formas de conhecimento seja eles globais ou locais. 
Ensinando nossos alunos a interpretarem o mundo ao 
seu redor, conhecer a língua e a literatura, mas também 
encontrando seu espaço, sua individualidade, no univer-
so de seu aprendizado. 
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O USO DE CANÇÕES E SUAS 
POTENCIALIDADES PARA A 
APRENDIZAGEM DE INGLÊS: UM ENFOQUE 
NA PERSPECTIVA DE ALUNOS INICIANTES

Hélida Mara Valgas
Carla Janaina Figueredo

Introdução

Sabemos que a linguagem é inerente ao ser humano. 
É por meio dela que desde criança, interagimos com ou-
tras pessoas e apreendemos o mundo. De acordo com 
Figueiredo (2015), a capacidade da linguagem faz do 
homem um ser privilegiado: “[é] a linguagem que faz 
com que o homem possa pensar, refletir, exprimir-se, 
interagindo com os outros homens e com o que há a sua 
volta, tornando-se, pois, diferente de outros seres vivos” 
(FIGUEIREDO, 2015, p. 15).

Além da necessidade de comunicação por meio da 
língua materna, é cada vez maior a necessidade de se 
aprender uma segunda língua ou língua estrangeira 
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(L2/LE). De acordo com Oliveira (2014, p. 73) “[o] nú-
mero de pessoas interessadas em aprender uma língua 
estrangeira cresceu vertiginosamente nos anos 1940 e 
se mantém num patamar elevado até hoje.” Inúmeras 
instituições de ensino voltadas para a educação linguís-
tica têm se dedicado à promoção da aprendizagem de 
outras línguas. Dentre essas instituições está o Centro 
de Línguas (CL) da Universidade Federal de Goiás (UFG), 
situado na cidade de Goiânia, onde o presente estudo 
ocorreu. Além de configurar-se como um projeto de ex-
tensão e espaço para estágio de licenciandos de Letras, 
o objetivo maior do CL é oferecer um ensino de línguas 
que não está centrado apenas na leitura e interpretação 
de textos, mas, também, no desenvolvimento de práticas 
de escrita, de compreensão e produção orais. 

Entre as várias atividades que compõem as práticas 
pedagógicas adotadas pelo CL no ensino de L2/LE estão 
a leitura e discussão de textos literários na língua-alvo; 
exercícios pautados na aprendizagem colaborativa com 
ou sem a mediação do computador; e, também, o uso 
de canções com vistas à ampliação do repertório lexical 
do aprendiz, bem como de sua compreensão dos te-
mas tratados e de sua capacidade de interlocução com 
seus pares sobre tais temas. Autores como Jolly (1975), 
Murphey (1992), Medina (2002), Rosavá (2007), Engh, 
(2013), por exemplo, tem desenvolvido estudos sobre 
as possíveis contribuições do trabalho com música para 
o ensino-aprendizagem de línguas. 
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Rosavá (2007) aponta que, historicamente, inglês, 
música e ensino representam áreas importantes da 
atividade humana. No que diz respeito à música, sabe-
mos que ela está presente em todas as culturas e nas 
mais diversas situações vivenciadas pelo homem, como 
guerras, festividades, ritos de passagem, nascimento e 
momentos significativos em geral (VALGAS, 2013). Mur-
phey (1992) aponta que embora a música esteja cada 
vez mais à nossa volta, o único lugar no qual ela chega 
vagarosamente é a sala de aula. Ao versar sobre a impor-
tância e o papel da música no ensino de línguas, Rosavá 
(2007) aponta que, pelo fato de a música estar presente 
em vários contextos, devemos utilizar o seu imenso po-
tencial de maneira mais produtiva na sala de aula, uma 
vez que ela ajuda a criar uma atmosfera de amizade e 
cooperação. Nesse mesmo sentido, Jolly (1975) destaca 
que os professores de línguas podem estar negligencian-
do as potencialidades do trabalho com canções e outras 
composições de linguagem rítmica como auxiliares de 
práticas pedagógicas em sala de aula.  

De acordo com Medina (2002), vários estudos apon-
tam para o potencial da música na tarefa de ajudar os 
alunos de L2/LE a “adquirir vocabulário e gramática, me-
lhorar a ortografia e desenvolver as habilidades linguís-
ticas de leitura, escrita, fala e escuta” (MEDINA, 2002, p. 
1). Assim, considerando a importância de estudos sobre 
o papel da música como recurso de ensino-aprendiza-
gem de L2/LE, esta pesquisa, de natureza qualitativa, 
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teve como objetivo geral, conhecer a perspectiva de alu-
nos de língua inglesa no que tange às contribuições do 
uso de canções em inglês para o processo de aprendiza-
gem do idioma. Além disso, por meio de atividades com 
uma canção, buscou-se favorecer a ampliação de seus 
repertórios lexicais e de práticas comunicativas consi-
derando as estruturas linguísticas correspondentes aos 
seus níveis de apropriação do inglês. 

Diante de tais objetivos, o trabalho foi norteado por 
duas perguntas de pesquisa: 1) Segundo a perspectiva 
dos alunos, de que forma o uso de canções nas aulas de 
inglês como L2/LE contribui para a sua aprendizagem? 
2) Quais são as percepções dos aprendizes acerca do 
uso de canções para o ensino-aprendizagem de inglês 
na sala de aula? Tendo em vista as reflexões anteriores 
e as perguntas aqui apresentadas, na próxima seção, 
abordaremos o referencial teórico escolhido como base 
da nossa compreensão e discussão do objeto de estudo.  

1.Língua como prática social

De acordo com Oliveira (2014), do ponto de vista 
pedagógico a teoria interacionista é uma maneira inte-
ressante de se conceber a língua, uma vez que, ao con-
trário da teoria estruturalista, que dominou o começo 
do século XX, destaca a língua como interação social. 
Oliveira (2014) esclarece que a ideia de interação é ine-
rente à presença de alguns elementos: “o sujeito que fala 
ou escreve, o sujeito que ouve ou lê, as especificidades 
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culturais desses sujeitos, os contextos da produção e da 
recepção dos textos” (OLIVEIRA, 2014, p. 36). Ao dis-
cutir sobre a interação verbal e a estrutura sociológica 
da enunciação, Bakhtin (2006) destaca que a expressão 
verbal é resultado da interação de sujeitos sociais e é 
determinada por condições reais, ou seja, pela situação 
social em questão. Segundo Bakhtin (2006), o centro or-
ganizador de toda enunciação humana está situado no 
meio social no qual o indivíduo está inserido e, portanto, 
é exterior a ele. Destarte, ainda que a enunciação seja 
realizada por um organismo individual, ao levarmos em 
conta o conteúdo e a significação, é possível dizer que 
ela é organizada fora do indivíduo, isto é, pelas condi-
ções extraorgânicas do meio social. Dessa forma, Bakh-
tin (2006) esclarece que: 

[a] enunciação enquanto tal é um puro 
produto da interação social, quer se tra-
te de um ato de fala determinado pela 
situação imediata ou pelo contexto mais 
amplo que constitui o conjunto das con-
dições de vida de uma determinada co-
munidade linguística (BAKHTIN, 2006, 
p. 126).

Dessa forma, Bakhtin (2006) explica que a verdadei-
ra natureza da língua está no caráter social da intera-
ção verbal e não em um sistema de formas linguísticas 
enunciadas de maneira isolada ou no ato psico-fisiológi-
co envolvido na produção de tais enunciados. Seguindo 
a perspectiva bakhtiniana, Oliveira (2014) destaca que, 
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enquanto os professores brasileiros de inglês não adota-
rem uma abordagem interacionista em suas práticas do-
centes, o processo ensino-aprendizagem de L2/LE será 
mantido no nível das sentenças isoladas e descontextua-
lizadas, limitando os aprendizes a um mero contato com 
o sistema da língua e não com o seu uso real. Uma vez 
que o estudo em questão envolve a tríade língua, música 
e ensino, abordaremos brevemente diferentes concep-
ções de música.

2. Música: afinando conceitos 

De acordo com Leinig (2009), a música faz parte de 
todos os períodos históricos pelos quais passou a huma-
nidade e, pelo fato de ser uma forma de comportamento 
humano, exerce uma influência única sobre o homem. 
Para Med (1996, p.11), “[m]úsica é a arte de combinar 
os sons simultâneos e sucessivamente, com ordem, 
equilíbrio e proporção dentro do tempo.” Zampronha 
(2007) aponta que a música não é apenas um recurso de 
combinação e exploração de ruídos, sons e silêncios em 
busca do chamado gozo estético, ou seja, apreciação ar-
tística, pois é, também, um tipo de recurso de expressão 
(de ideias, sentimentos, valores, cultura, ideologia), bem 
como um recurso de comunicação (do indivíduo consigo 
mesmo e com o mundo que o circunda), de gratificação 
(psíquica, emocional, artística), de mobilização (física, 
motora, afetiva, intelectual) e ainda, de autorrealização. 
Em relação aos efeitos psicológicos da música, é possível 
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destacar que ela pode favorecer e promover a autoex-
pressão, a autoestima, a interação social, a comunicação, 
reminiscências, emoções e sensações que a linguagem 
verbal, muitas vezes, não pode expressar. Assim, é pos-
sível afirmar que a música se constitui em um meio de 
autoexpressão que possibilita exteriorizações, reflexões, 
representações e projeções, favorecendo, assim, a mani-
festação de inúmeras experiências (VALGAS, 2013). 

2.1 A relação entre música e linguagem

Segundo Engh (2013), existem exemplos na literatura 
que indicam a forte relação entre música e linguagem. De 
acordo com o autor, tais obras são fundamentadas por 
pesquisas nos campos da ciência cognitiva, antropologia, 
sociolinguística, psicolinguística e estudos relacionados 
à aquisição de primeira e segunda língua. Ao discutir 
sobre o uso da música1 no ensino de L2/LE, Jolly (1975) 
destaca que a estreita relação entre linguagem e música 
é facilmente reconhecível, uma vez que ambas têm ele-
mentos comuns significativos. Jolly (1975) aponta, tam-
bém, que, ainda que esteja sob o risco de simplificação 
excessiva, é possível considerar que canções represen-
tam “distorções” dos padrões de fala normais de uma lín-

1  Tendo em vista que o termo “música” pode ser utilizado de uma forma 
mais genérica, utilizaremos tal termo ainda que, muitas vezes, este-
jamos nos referindo especificamente a canções, ou seja, música com 
letra. Optamos pelo uso do termo “música” por acreditarmos que esta 
palavra seja mais familiar (inclusive para os participantes da pesqui-
sa) do que a palavra “canção”.
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gua. Isso implica em reconhecer que “as canções e a fala 
normal estão no mesmo continuum de sons humanos 
vocalmente produzidos. Ambos têm conteúdo rítmico e 
melódico, e representam formas de comunicação em um 
sentido linguístico” (JOLLY, 1975, p. 11). 

Na visão de Bruscia (2000), tanto a língua quanto a 
música podem ser consideradas como práticas sociais. 
Em sua opinião, “[u]m dos elementos mais importantes 
que mantém os vários estratos da comunidade unidos e 
que contribui para cada uma de suas identidades coleti-
vas é a música” (BRUSCIA, 2000, p. 153). Em outros ter-
mos, o autor esclarece que quando atividades musicais 
fazem parte do cotidiano de uma comunidade, a história 
e a identidade da mesma ficam completamente vincu-
ladas a tais atividades e também ao repertório musical 
singular, criado e adotado ao longo do tempo. Assim, as 
atividades musicais de uma comunidade acabam atuan-
do como um registro da herança comunitária, servin-
do, então, como um reflexo de sua identidade coletiva 
(BRUSCIA, 2000). 

Quanto às relações entre música, cultura e sociedade, 
Freire (1992) apresenta dez funções sociais da música, 
a saber: 1) expressão emocional; 2) prazer estético; 3) 
divertimento; 4) comunicação; 5) representação sim-
bólica; 6) reação física; 7) conformidade às normas so-
ciais; 8) validação das instituições sociais e dos rituais 
religiosos; 9) continuidade e estabilidade da cultura; e 
10) integração da sociedade. Assim sendo, o conceito 
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de música como experiência coletiva de Bruscia (2000) 
dialoga com as funções sociais da música apresenta-
das por Freire (1992) e, fundamentados nesse diálogo, 
revelam um ponto importante: assim como a língua, a 
música é inerente ao ser humano e é prática social. Por-
tanto, acreditamos que é preciso valorizar o potencial 
da música e, principalmente, o papel do trabalho com 
canções no ambiente da sala de aula. 

3. A música na sala de aula de inglês como L2/LE

No que diz respeito ao uso de canções e de música em 
geral na sala de aula de inglês, Engh (2013) aponta que 
essa não é uma prática nova.  De acordo com Murphey 
(1992), a utilização de música oferece duas grandes 
vantagens. A primeira delas está relacionada à questão 
da memorização e a segunda diz respeito à motivação.  
No que tange à memória, Murphey (1992) explica que 
a música cria um estado de relaxamento que favorece a 
receptividade e que, de alguma forma, seus ritmos cor-
respondem a ritmos básicos do nosso corpo, trazendo 
mensagens que tocam emoções profundas e proporcio-
nam o gozo estético. Para o autor, a música é altamente 
motivadora especialmente para crianças, adolescentes e 
adultos jovens, pois constitui-se como um poderoso ele-
mento relacionado às subculturas, ideologias e rituais, 
elementos que são parte da vida dos estudantes.  

Assim como Murphey (1992), Holden e Rogers 
(2001) apontam que o trabalho com canções serve de 
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motivação para muitos alunos. Para os autores, as can-
ções “formam o elo entre a linguagem da sala de aula 
e a linguagem do mundo exterior” (HOLDEN; ROGERS, 
2001, p. 83). Além disso, eles afirmam que o gosto pelo 
autêntico motiva os alunos a usarem todo o seu poten-
cial de dedução e memória. Ao compartilhar dessa mes-
ma concepção, Medina (2002) destaca que o trabalho 
com canções leva exemplos autênticos da língua para a 
sala de aula: “por meio de canções, os estudantes são ex-
postos a exemplos ‘autênticos’ da segunda língua. Além 
disso, o vocabulário, a gramática e os padrões são mode-
lados em contexto” (p.1). Ainda é possível destacar, que 
tais exemplos autênticos são profícuos no que tange ao 
ensino e aprendizagem da pronúncia das palavras. 

No que diz respeito à tradição do uso de música na 
sala de aula de L2/LE, é importante ressaltar que entre 
os anos 50 e 70, a música foi utilizada em salas de aula 
do Método Audiolingual, a fim de reduzir os possíveis 
aborrecimentos causados por exercícios repetitivos 
(ENGH, 2013). Mais tarde, o método desenvolvido pelo 
Dr. Lazanov na Bulgária, chamado de Suggestopedia, 
passou a fazer uso de música clássica instrumental a fim 
de criar uma atmosfera sugestiva, facilitando, assim, a 
diminuição ou remoção de barreiras psicológicas para 
otimizar a memória e, consequentemente, potencializar 
a aprendizagem. Nesse contexto, a música tinha o ob-
jetivo de produzir estados de relaxamento da mente a 
fim de tornar o cérebro dos aprendizes mais receptivos 



547

às informações recebidas e ativar o subconsciente dos 
mesmos (ENGH, 2013; MURPHEY, 1992; ROSAVÁ, 2007). 

Em relação às metas do Ensino Comunicativo de 
Línguas Estrangeiras (ECLE), Richards (2006) destaca 
a competência comunicativa que compreende vários 
aspectos do conhecimento linguístico tais como saber 
usar a linguagem para diferentes finalidades e funções; 
saber como diversificar o uso da linguagem de acordo 
com o contexto, ou seja, com as circunstâncias e os par-
ticipantes; saber como produzir e compreender diferen-
tes tipos de produções textuais e, por fim, saber como 
manter a comunicação apesar de possíveis limitações no 
que tange ao conhecimento da língua. Com base em Ri-
chards (2006), podemos dizer que o Ensino Comunicati-
vo de Línguas Estrangeiras abre espaço para a utilização 
da música na sala de aula, pois a sua materialização em 
canções nada mais é que uma fonte diversificada desses 
elementos da competência comunicativa.

Além dos métodos de ensino citados, é importante 
mencionarmos, também, dois pontos cruciais apon-
tados por Krashen (1982) que possivelmente contri-
buem para a nossa compreensão acerca dos efeitos do 
uso de canções no processo de aprendizagem de L2/
LE em sala de aula. O primeiro ponto destacado pelo 
autor refere-se à importância de o professor promover 
atividades em que o input fornecido aos alunos, isto é, 
informações e conhecimentos sobre a língua-alvo, possa 
levá-los a estágios superiores àqueles em que está seu 
nível de competência atual. O segundo ponto, por sua 
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vez, relaciona o processo de aprendizagem de L2/LE a 
fatores afetivos do aprendiz, afirmando que sentimen-
tos como a motivação, a autoconfiança e a ansiedade 
podem interferir em seus desempenhos comunicativos. 
Para Krashen (1982), o aprendiz de L2/LE possui uma 
espécie de filtro afetivo que, quando em níveis baixos, 
auxilia no aumento da motivação e da autoconfiança, 
agindo de forma positiva no processo de aprendizagem; 
mas, quando em níveis altos, pode promover reações de 
ansiedade que podem afetá-lo de forma negativa em sua 
expressão comunicativa.

No sentido de manter o filtro afetivo do aluno sempre 
em níveis baixos, Blasco (1999) enfatiza que a música, 
além de ser um elemento social, também pode criar uma 
atmosfera de unidade e intimidade em grupos mais he-
terogêneos. De acordo com a autora, barreiras sociais, 
raciais, culturais e linguísticas podem ser vencidas facil-
mente por meio da música. Leinig (2009), por sua vez, 
aponta especificamente para alguns efeitos psicológicos 
provocados por estímulos sonoros tais como: a mobili-
zação da dinâmica da afetividade por meio de estados 
de ânimo, emoção, sentimentos e paixões; a catarse 
das emoções; o aumento ou a diminuição de estados de 
tensão, depressão, exaltação e alegria, de acordo com 
as características da música; a condução dos sujeitos 
à comunicação, identificação, associação, imaginação, 
fantasia, expressão corporal, ao autoconhecimento e 
à interação social. Por sua vez, Medina (2002) advoga 
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que o trabalho com música em sala de aula é uma expe-
riência prazerosa e evoca emoções positivas que podem 
diminuir o chamado filtro afetivo descrito por Krashen 
(1982) e potencializar a aprendizagem de línguas. Tais 
proposições corroboram com as ideias de Jolly (1975), 
Murphey (1992) e Holden e Rogers (2001), uma vez 
que, conforme vimos anteriormente, tais autores apon-
tam que o trabalho com canções serve de motivação 
para muitos alunos. 

4. Contexto do estudo e discussão dos dados

A pesquisa que apresentamos aqui seguiu os pressu-
postos da abordagem qualitativa e interpretativista de 
discussão dos dados e caracterizou-se como um estudo 
de caso. A geração dos dados ocorreu em uma aula com 
uma hora e quarenta minutos de duração, de uma tur-
ma de Inglês II do Centro de Línguas (CL) no primeiro 
semestre do ano de 2017. Primeiramente aplicamos um 
questionário com o objetivo de conhecer as atitudes 
dos alunos com relação à música em geral, verificar se 
os alunos utilizavam canções em inglês com o objetivo 
de aprender a língua e, ainda, conhecer as estratégias 
adotadas para esse fim.  Em seguida, desenvolvemos 
algumas atividades com a canção All of me, do cantor 
americano John Legend e, por fim, aplicamos um segun-
do questionário a fim de conhecer as perspectivas dos 
alunos sobre o uso de canções em sala de aula e suas 
possíveis contribuições para o processo de aprendiza-
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gem da língua inglesa. A canção em questão foi escolhi-
da devido à ocorrência de sentenças em tempos verbais 
estudados em aulas anteriores (Present Simple Tense e 
Present Continuous Tense) e, ainda, pela ocorrência tan-
to de vocábulos conhecidos pelos alunos quanto de ou-
tros possivelmente desconhecidos pela maioria deles. 
Além disso, a canção foi escolhida devido à sua relativa 
popularidade.

As atividades relacionadas à canção foram planeja-
das de modo a, sobretudo, promover interações diver-
sas e a familiarização dos alunos com o vocabulário 
específico do texto da música; a prática de compreensão 
lexical, envolvendo também a pronúncia de palavras e 
enunciados; a prática de compreensão de sua temática 
amparada pela utilização dos tempos verbais menciona-
dos anteriormente e, por fim, a prática de trabalhos em 
pares que oportunizaram o uso do repertório linguístico 
conhecido pelos alunos aliado aos novos elementos tra-
zidos pelas atividades. 

Na ocasião da aula, dezessete dos vinte e dois alunos 
matriculados na turma estavam presentes. Como o CL 
atende a comunidade universitária e a comunidade em 
geral, a turma em questão era heterogênea no que tange 
ao perfil dos alunos. Havia estudantes de graduação e de 
pós-graduação da universidade, estudantes de Ensino 
Médio, donas de casa e profissionais de diversas áreas. Os 
alunos tinham idades entre 17 e 51 anos. A fim de garan-
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tir a proteção de suas identidades, os nomes dos alunos 
participantes foram substituídos por pseudônimos.

4.1 Questionário I

A fim de apresentar os dados de maneira mais ob-
jetiva, neste artigo, faremos uma seleção dos excertos 
para exemplificar a responsividade dos participantes 
em relação às questões abordadas. No entanto, nossas 
discussões abrangerão as respostas de todo o grupo. 
Os seguintes excertos referem-se à primeira questão do 
Questionário I: “Você gosta de ouvir música? Por quê?”

Excerto 1 
Adriano: “Eu gosto da sonoridade, da 
percepção da escuta e dos sons pro-
duzidos, da reflexão poética das letras 
musicais, desta produção dos sentidos.”

Excerto 2 
Emily: “Porque facilita a memorizar o 
conteúdo e é algo de entretenimento.” 

Excerto 3
João: “Sim. A música é uma arte, uma 
forma de expressar sentimentos, reali-
dades sociais etc.” 

Excerto 4
Telma: “Sim. Primeiramente amo música; 
segundo, músicas inglesas contribuem 
para o desenvolvimento da língua.” 
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Excerto 5
Thaís: “Sim. A música influencia em 
diversos aspectos da minha vida: hu-
mor, possibilidade de reflexão sobre 
determinado tema; além de permitir a 
distração.” 

Por meio da análise qualitativa do conteúdo de tais 
respostas, é possível dizer que todos os alunos gostam 
de ouvir música, o que corrobora a ideia de que a músi-
ca é inerente ao ser humano. Com relação aos motivos 
apresentados por eles, levando em consideração carac-
terísticas de significação constitutivas das mensagens, 
foi possível estabelecermos as seguintes categorias de 
sentido: favorece o descanso / relaxamento (12)2, favo-
rece a aprendizagem (6), propicia apreciação de arte e 
gozo estético (4), favorece reflexão (4), mexe com sen-
timentos e emoções (2) e influencia o humor (2). Outra 
questão que nos chama a atenção é o fato de que, para os 
próprios alunos, está claro que a música pode favorecer 
a aprendizagem de modo geral e, de modo específico, a 
aprendizagem da língua estrangeira, uma vez que pode 
ajudar na concentração e na memorização. A segunda 
questão do Questionário I, “Qual é o seu tipo de música 
favorito?” revelou os seguintes dados:

2  Os números entre parênteses representam a quantidade de vezes em 
que cada categoria foi identificada por meio da análise dos elementos 
de significação contidos nos excertos.
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Excerto 6
Ester: “Músicas internacionais, pop, 
rock, MPB e eletrônica, mas principal-
mente pop.”

Excerto 7
Fabiane: “Eu gosto de MPB e rock inter-
nacional e nacional.” 

Excerto 8
Joyce: “Meu tipo de música favorito é 
rock, mas escuto de tudo. Gosto muito 
de pop e MPB também.” 

Excerto 9
Thaís: “Não sei informar (depende do 
objetivo).”

Ao levarmos em consideração características de sig-
nificação constitutivas das mensagens, foi possível esta-
belecermos as seguintes categorias de sentido: pop (9), 
rock (7), MPB (6), sertanejo (5), gospel (3), “modão” (1) 
e country (1). Como um aluno disse não saber informar, 
criamos a categoria “não sei” (1). É importante ressaltar 
que a maioria dos alunos respondeu essa questão men-
cionando mais de um tipo de música, o que aponta para 
uma possível fluidez das preferências musicais dos par-
ticipantes. Costa (1989, p. 33) enfatiza que “[g]raças ao 
desenvolvimento dos meios de comunicação, a relação do 
homem com a música se altera substancialmente.” Nesse 
sentido, sem desconsiderar possíveis questões regionais 
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e culturais, podemos inferir que o advento da internet e o 
acesso a diferentes tipos de mídias por meio dela têm ge-
rado um impacto significativo na forma como as pessoas 
tem acesso a música, o que as torna mais abertas a dife-
rentes gêneros musicais e, consequentemente, influencia 
seu gosto musical. Com relação à terceira questão, “Com 
que frequência você costuma ouvir canções em inglês?”, 
selecionamos as seguintes respostas:

Excerto 10
Adriano: “Escuto pouco. Meu gosto 
internacional se restringe em algumas 
bandas ou músicas específicas.” 

Excerto 11
Bianca: “Ouço todos os dias.” 

Excerto 12
Cristiane: “Eu sempre procuro ouvir 
canções em inglês.” 

Excerto 13
Milton: “Às vezes.”

Excerto 14
Rose: “Ouço com frequência. São as mi-
nhas preferidas.” 

Considerando a recorrência de elementos signifi-
cativos nas respostas dos participantes, foi possível 
estabelecer as seguintes categorias: sempre/todos os 
dias (7), frequentemente/semanalmente (6), pouco/às 
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vezes (4). Conforme é possível perceber por meio dos 
excertos, ouvir canções em inglês faz parte do cotidiano 
de muitos alunos do grupo pesquisado. Além disso, con-
siderando a ideia de Rajagopalan (2008) de que o inglês 
é uma língua do mundo, é possível dizer que canções 
em inglês estão cada vez mais presentes nos meios de 
comunicação da atualidade e, consequentemente, no dia 
a dia das pessoas. 

No que diz respeito à quarta questão: “Você acha que 
a música pode ser um recurso no processo de aprendiza-
gem de inglês? Por quê?”, é importante dizer que todos 
os alunos responderem de maneira positiva. Seguem 
alguns exemplos de suas perspectivas:

Excerto 15
Ester: “Sim, quando escutamos músicas 
em inglês estamos aprendendo sobre a 
pronúncia das palavras e também sobre 
a escrita ao olhar as letras.”

Excerto 16
Francisca: “Sim. Acho que ela pode ser 
melhor aproveitada, inclusive em aulas 
de inglês, para sair do modo padrão das 
aulas e seguir para um lado mais diver-
tido, que pode ajudar a fixar os conhe-
cimentos com mais facilidade, inclusive 
para pessoas que tem mais dificuldade 
de aprender.” 
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Excerto 17
Joyce: “Eu acredito que a música auxilia 
no processo de aprendizagem, pois atra-
vés dela podemos conhecer palavras 
novas, praticar a fluência e a pronún-
cia. Além disso, como a música é algo 
dinâmico, talvez ajude para quem tem 
dificuldade ou um bloqueio com a língua 
inglesa.” 

Excerto 18
Rose: “Concordo plenamente. Eu acho 
que é muito raro alguém não gostar de 
música. E quando podemos associar 
algo que gostamos a algo que ‘precisa-
mos fazer’, tudo flui melhor. Neste caso, 
música e inglês é o casamento perfeito 
para aprender.” 

Excerto 19
Thaís: “Sim. Pois além de poder ser uma 
estratégia de ensino para auxiliar na 
assimilação de diversos conteúdos, con-
tribui para o vocabulário discente, po-
dendo contribuir também na produção 
de sentido do que se está aprendendo.” 

Tendo em vista as justificativas apresentadas pelos 
alunos sobre a música ser um recurso relevante para 
o processo de aprendizagem de inglês, foi possível es-
tabelecer as seguintes categorias de sentido: favorece 
vocabulário (7), favorece pronúncia (7), favorece leitura 
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/ interpretação e escrita (4), favorece a compreensão 
auditiva (2), é divertido (2). Considerando essas cate-
gorias, é possível dizer que os alunos acreditam que a 
música potencializa o desenvolvimento das quatro ha-
bilidades, ou seja, ouvir, falar, ler e escrever. É importan-
te ressaltar que essa perspectiva do grupo pode estar 
relacionada à percepção de Medina (2002) quanto à 
potencialidade do trabalho com música na aprendiza-
gem de uma L2/LE, em termos de vocabulário, gramá-
tica, ortografia, leitura, escrita, fala e compreensão oral. 
Outro dado relevante veio com a fala de Francisca (ex-
certo 16), em que a aprendiz afirma que a música “[d]
eve ser melhor aproveitada na sala de aula de inglês”, 
corroborando, assim, o reconhecimento por parte dos 
alunos acerca do valor das canções como recursos para 
expandir a aprendizagem da língua-alvo. Essa afirmação 
é reiterada pelas respostas apresentadas pelos alunos 
na questão 5: “Você tem o hábito de ouvir canções em 
inglês com objetivo de aprender algo? Se sim, quais es-
tratégias você costuma utilizar? 

Excerto 20
Carina: “Sim, geralmente eu ouço acom-
panhando a letra em inglês e depois 
ouço novamente lendo a tradução da 
letra, às vezes, tento cantar para treinar 
como se fala as palavras.” 
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Excerto 21
Fabiane: “Costumo ver clipes no Youtu-
be legendados, assim treino a pronúncia 
das palavras junto com o significado.” 

Excerto 22
Joyce: “Sim, eu tenho o hábito. Eu leio a 
letra (sem a melodia), repito as palavras 
que tenho mais dificuldade e depois 
tento acompanhar a letra com a melodia 
para treinar a fluência.” 

Excerto 23
Rose: “Quando gosto da canção, primei-
ro busco a tradução e procuro aprender 
acompanhando a letra. E, óbvio, pala-
vras diferentes sempre checadas com 
mais rigor.” 

Com relação às estratégias utilizadas, foi possível 
estabelecer as seguintes categorias: trabalha com lei-
tura e tradução (11), ouve acompanhando a letra (10), 
trabalha pronúncia (5), canta (2). De acordo com Me-
dina (2002) e Rosavá (2007), a canção pode ser usada 
de várias maneiras. Além de ser um meio de explorar 
as habilidades de compreensão oral, leitura, escrita, 
fala, com as canções, também é possível trabalhar vo-
cabulário, estruturas gramaticais, fluência e pronúncia. 
O ritmo também é um importante elemento no auxílio 
da compreensão e reprodução dos sons fortes das pala-
vras, talvez venha daí o interesse de alguns alunos pela 
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prática do canto. Rosavá (2007) considera, ainda, que, 
ao ouvir uma canção acompanhando a letra, os alunos 
podem apreender elementos linguísticos por meio da 
associação de estímulos visuais e sonoros. No que tange 
ao hábito dos alunos de ler e traduzir letras de canções, 
podemos destacar a aquisição de novos vocábulos e até 
mesmo a consolidação e o aprendizado de estruturas 
gramaticais, o que é consistente com a perspectiva de 
Krashen (1982) no que diz respeito à hipótese do input. 

4.2 Questionário II

O Questionário II foi aplicado imediatamente após a 
realização das atividades com a canção All of me e teve 
como objetivo conhecer os resultados das atividades 
sob a perspectiva dos alunos participantes. Tais ativida-
des envolveram escuta e realização de tarefas de acordo 
com as orientações de um handout (em diferentes tre-
chos, completar lacunas, enumerar sentenças na ordem 
correta e circular as palavras ouvidas), a apresentação 
de verbos relacionados às ações das cenas do videoclipe 
da canção e, por fim, a tarefa de trabalhar em pares a 
fim de assistir e descrever partes do videoclipe para um 
colega. Os excertos a seguir revelam algumas respostas 
em relação à primeira pergunta, “Na sua opinião, como 
foi a aula de hoje? Por quê?”
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Excerto 1
Adriano: “Prazerosa, excitante, porque 
trabalhamos com a percepção imediata 
da nossa aprendizagem.” 

Excerto 2
Bianca: “Foi ótima. Achei a aula bastante 
interativa, houve o uso de vocabulário 
novo relacionando-o com as aulas de 
gramática. Nos forçamos a ‘conversar’ 
de maneira diferente.” 

Excerto 3
Carina: “Foi muito boa, aprendi mais 
palavras e tive a oportunidade de ver 
como é na ‘vida real’, em que você não 
tem muito tempo para pensar em pala-
vra por palavra.” 

Excerto 4
Francisca: “A aula foi boa, divertida e 
diferente. A aula trouxe coisas novas 
e fez com que a turma interagisse e 
aprendesse junta. Fez com que a turma 
conversasse e melhorou o vocabulário.” 

Excerto 5
Joyce: “Eu gostei muito da aula de hoje, 
pois foi relaxante, mas, ao mesmo tempo 
produtiva. Nos divertimos, treinamos o 
‘present continuous’ e conhecemos pala-
vras novas.” 
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Excerto 6
Telma: “Ótima. A metodologia apresen-
tada é mais eficaz, para o desenvolvi-
mento do meu aprendizado.” 

Excerto 7
Thaís: “Ótima. Pois possibilitou traba-
lhar com o conteúdo de forma lúdica 
praticando a escrita, a escuta e a conver-
sação, além de fomentar a curiosidade.” 

No que diz respeito às impressões dos alunos com re-
lação à aula em questão, todos gostaram da experiência. 
Considerando os motivos apresentados por eles, foi pos-
sível estabelecer as seguintes categorias: divertida (10), 
favoreceu a aprendizagem de vocabulário (8), favoreceu 
a interação (3). É relevante destacarmos o número alto 
de alunos que consideraram a aula divertida. Em se 
tratando de diversão em sala de aula, Murphey (1992) 
aponta que é estranho pensar porque algo tão praze-
roso é tão pouco utilizado no contexto acadêmico. Em 
outras palavras, o autor aponta que, infelizmente, “mui-
tos professores e alunos se apegam à atitude de que, se 
o sujeito está se divertindo, ele não está aprendendo” 
(MURPHEY, 1992, p.16). 

Em relação ao uso da língua como prática social, é 
necessário destacar que alguns alunos mencionaram 
a questão da interação. Como vimos, Blasco (1999) de-
fende que a música é um elemento social capaz de criar 
uma atmosfera de unidade e intimidade, até mesmo em 
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grupos mais heterogêneos e, assim, pode proporcionar a 
ruptura de barreiras sociais, raciais, culturais e linguísti-
cas. No caso da aula em questão, podemos inferir que essa 
atmosfera de unidade construída pela canção colaborou 
com a interação do grupo, repercutindo positivamente 
nas atividades da aula e, principalmente, na atividade 
que exigia o trabalho colaborativo dos alunos e a produ-
ção de enunciados linguísticos com fins verdadeiramente 
comunicativos, uma vez que os alunos tinham a tarefa de 
descrever as imagens do videoclipe para seus colegas. 
Com relação à segunda pergunta: “Como você se sentiu 
durante a aula de hoje? Por quê?”, os seguintes excertos 
representam a maioria das respostas:

Excerto 8
Bianca: “Me senti relaxada, mas, ao mes-
mo tempo pressionada, entretanto, uma 
pressão necessária para conseguir pôr 
em prática na hora o que foi aprendido.” 

Excerto 9
Cristiane: “A princípio, nervosa. Porque 
não sabia o que iria acontecer, mas du-
rante a aula isso foi mudando e me dei-
xou mais feliz.” 

Excerto 10
Ester: “Me senti tranquila e interessada, 
tanto em falar em inglês, como cantar a 
música e interpretá-la.” 



563

Excerto 11
João: “Um pouquinho desesperado du-
rante a última atividade.” 

Excerto 12
Joyce: “Me senti bem e relaxada, acre-
dito que isso se deu pelo fato de maior 
interação com os colegas e pela música 
que deixa a aula dinâmica.” 

Excerto 13
Monique: “No início fiquei apreensiva, 
mas depois foi divertido.”

Excerto 14
Telma: “Inspirada para aprender a lin-
guagem de uma forma prática e dinâ-
mica, o contrário da metodologia usual 
aplicada.” 

Por meio da análise qualitativa das respostas ante-
riores, foi possível estabelecer as seguintes categorias 
de sentido: bem/relaxado (13), pressionado/nervoso/
apreensivo (5), desafiado (2) e empolgado/inspirado 
(2). É interessante notar que muitos alunos relacionam 
a experiência musical com relaxamento e, nesse pon-
to, lembramos da perspectiva de Murphey (1992) que 
correlaciona o estado de relaxamento proporcionado 
pela música com o fortalecimento da memória, poten-
cializando, assim, a aprendizagem. Para Medina (2002), 
quando os alunos se envolvem em uma experiência pra-



564

zerosa, eles relaxam e, consequentemente, ficam mais 
atentos do que o habitual e mais receptivos à aprendi-
zagem. Além disso, suas inibições em relação à L2/LE 
diminuem (MEDINA, 2002), o que nos leva a crer, da 
mesma forma que Krashen (1982), que o filtro afetivo 
dos aprendizes encontra-se baixo, concedendo espaço a 
fatores afetivos que beneficiam o desempenho comuni-
cativo sem muita ansiedade.

Embora a questão da ansiedade esteja presente na 
categoria “pressionado/ nervoso/ apreensivo”, é impor-
tante ressaltar que os excertos que geraram tal categoria 
(ex. 8, 9, 11 e 13) trazem registros de que a experiência 
teve um saldo positivo para os alunos, pois, apesar de 
expressarem sua apreensão durante as atividades, eles 
reconheceram que os desafios eram importantes para 
colocar os conhecimentos linguísticos em prática. Os ex-
certos em questão indicam que, embora os alunos pos-
sam ter ficado nervosos incialmente, o que é extrema-
mente compreensível tendo em vista uma aula diferente 
do habitual, no decorrer das atividades, o nervosismo 
deu lugar ao bem estar. Esse aspecto também pode es-
tar relacionado à hipótese do filtro afetivo proposta por 
Krashen (1982), visto que a ansiedade individual e da 
turma como um todo precisa ser reduzida para auxiliar 
a aprendizagem. 

Com relação às categorias “desafiado”, “empolgado/
inspirado”, é válido associá-las com o fator afetivo da 
motivação, visto que ela tem o potencial de promover a 
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autoconfiança no aprendiz, reduzir seu filtro afetivo e, 
assim, contribuir com sua aprendizagem da língua-alvo. 
Autores como Jolly (1975), Murphey (1992), Holden e 
Rogers (2001) defendem o uso da música em contextos 
de ensino de L2/LE considerando os benefícios relacio-
nados ao estudo da língua em si e àqueles relacionados 
à motivação de aprendê-la: “[a]s canções também têm 
uma grande força de motivação na sala de aula. Se os 
alunos gostarem de ouvir ou de cantar músicas em in-
glês, ou de declamar versos, vão estar vivenciando algo 
prazeroso no idioma” (HOLDEN; ROGERS, 2001, p. 89). 
A questão do fator afetivo da motivação também pode 
ser notada em algumas das respostas relacionadas à 
terceira questão: “De que forma a canção trabalhada na 
aula hoje te ajudou em sua aprendizagem do inglês?” 
Estas são algumas das respostas:

Excerto 15
Adriano: “Justamente nesta percepção 
das ações, na qual você deve reprodu-
zir/descrever através de palavras, então 
evidencia a memória, o vocabulário, a 
percepção etc.” 

Excerto 16
Ester: “Aprendendo novas palavras e ex-
pressões e treinando as que já conhecia.” 

Excerto 17
Francisca: “Ajudou com o vocabulário, 
na pronúncia das palavras, na interação 
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e na vontade de querer estudar mais e 
praticar. Mostrou o quão é necessário e 
divertido ao mesmo tempo.” 

Excerto 18
Thaís: “Facilitando na concentração e 
interesse pelo conteúdo, bem como fo-
mentando a possibilidade de se apren-
der por meio da música.” 

Por meio dos recortes anteriores, foi possível esta-
belecer as seguintes categorias: favoreceu vocabulário 
(10), favoreceu pronúncia e fluência (7), favoreceu a 
aprendizagem/ prática de gramática (6), favoreceu a 
compreensão auditiva (5), favoreceu memória / racio-
cínio e concentração (4). Além de reiterar a percepção 
dos alunos com relação à aprendizagem de vocabulário, 
os resultados apontam, também, que a música favorece 
a prática da pronúncia e o desenvolvimento da fluência. 
Holden e Rogers (2001, p. 86) destacam que “[c]omo as 
canções e os versos têm um padrão rítmico, normalmen-
te podem ser úteis para estabelecer e praticar estrutu-
ras de pronúncia de forma memorizável e prazerosa”. 
Rosavá (2007) também afirma que as canções podem 
ser muito úteis, uma vez que elas fornecem o idioma 
autêntico com todas as suas peculiaridades, como, por 
exemplo, a fala conectada. A autora esclarece que can-
ções podem ajudar no desenvolvimento da pronúncia 
especialmente porque, muitas vezes, possuem rimas 
que, indiretamente, apresentam determinados sons aos 
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alunos e, assim, eles podem reconhecê-los, repeti-los e, 
finalmente, produzi-los. 

Outro ponto considerado pelos alunos diz respeito à 
aprendizagem de gramática. Na visão de Holden e Ro-
gers (2001, p. 84), a prática de estruturas linguísticas 
por meio de canções é de extrema relevância, pois “[m]
uitas canções, principalmente as tradicionais, normal-
mente têm frases com um padrão repetitivo. Isso é bom 
para reforçar uma estrutura específica.” Quanto ao apri-
moramento da compreensão auditiva, Rosavá (2007) 
destaca que exercícios a partir de letras de músicas, tais 
como preenchimento de lacunas e enumeração das par-
tes da canção, auxiliam os aprendizes não somente na 
apreensão de novos vocábulos e estruturas, conforme a 
hipótese do input de Krashen (1982), como, também, na 
construção de sentidos referentes aos temas abordados 
pela canção. Apesar de os alunos não terem um conhe-
cimento teórico sobre as questões mencionadas ante-
riormente, elas aparecem nos discursos apresentados 
por eles, o que reforça a ideia de que, por meio de suas 
próprias experiências, os alunos reconhecem o potencial 
do trabalho com música no contexto de aprendizagem de 
inglês. A última pergunta feita aos alunos no Questioná-
rio II foi: “Você gostaria que seu professor de inglês tra-
balhasse com canções com mais frequência? Por quê?”: 

Excerto 19
Emily: “Com certeza. Porque facilita 
muito o aprendizado. É como se apro-



568

veitasse muito mais assim do que com 
aulas teóricas, lendo livro e fazendo 
exercícios.”

Excerto 20
Francisca: “Sim. Porque ajuda os alunos 
a prestarem mais atenção, a quererem 
praticar mais em casa, pois muda a con-
cepção de uma aula difícil para uma aula 
divertida, deixa de ser por obrigação. 
Ajuda na melhoria do vocabulário, na 
interação entre os colegas e na melhoria 
da fala, a pronúncia.”

Excerto 21
Laura: “Com certeza. Foi divertido e bem 
legal. Aprendi expressões idiomáticas e 
como identificar contrações nos sons 
das palavras.” 

Excerto 22
Telma: “Sim. Porque é uma ferramenta 
bastante positiva no desenvolvimento 
do aprendizado, facilitando o trabalho 
com pessoas tímidas, retraídas.” 

Excerto 23
Thaís: “Sim. Pois torna a aula mais atra-
tiva e a produção de sentido proporcio-
na maior interesse pelo conteúdo.” 

Em todos os excertos, os alunos afirmaram que gos-
tariam que o(a) professor(a) de inglês trabalhasse com 
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canções com mais frequência. Com relação às razões 
que os alunos apresentaram para esse anseio, foi pos-
sível estabelecer as seguintes categorias: é diferente/
sai da rotina (8), é leve/legal/divertido (9), ajuda na 
pronúncia (2), ajuda no vocabulário (3), estimula a 
participação e a interação (3), é uma possibilidade de 
colocar o conhecimento em prática (2). Com relação às 
categorias encontradas, devemos destacar o desejo dos 
participantes de sair do ‘tradicional’ que, em outras pa-
lavras, pode ser representado pelo uso do livro didático, 
fator destacado por Emily no excerto 19. Nesse sentido, 
na visão dos alunos, o trabalho com canções na sala de 
aula traz a língua como de fato ela é, além de propiciar 
uma aula em que a interação com a L2/LE se torna mais 
significativa e menos metódica. De acordo com Murphey 
(1992, p.16) “[a] música e a canção podem ser tão úteis 
quanto, e algumas vezes até mais úteis do que materiais 
convencionais de sala de aula.” 

Outro ponto que devemos enfatizar com relação à 
última pergunta diz respeito às categorias que apon-
tam para a música como forma de estimular “a partici-
pação e a interação” na sala de aula, caracterizando-a 
como um elemento que converte o conhecimento em 
prática e como instrumento capaz de afastar a timidez 
de alguns alunos. Como vimos, Bakhtin (2006) destaca 
que a expressão verbal é resultado da interação entre 
sujeitos sociais e é determinada por condições reais 
e, assim, a verdadeira natureza da língua está em seu 
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caráter social. Dentre as atividades propostas na aula 
em questão, podemos destacar a tarefa de descrever o 
videoclipe da canção All of me para os colegas que não 
estavam assistindo às cenas. Nesse momento, embora 
os alunos estivessem cumprindo uma atividade pedagó-
gica, eles tiveram a oportunidade de interagir por meio 
da língua-alvo de maneira similar aos contextos reais 
de comunicação. Considerando, portanto, as respostas 
apresentadas pelos participantes nos dois questioná-
rios, acreditamos que suas perspectivas reconhecem a 
influência positiva da música sobre os seres humanos, 
de modo geral, e sobre si mesmos como aprendizes de 
L2/LE, proporcionando-lhes a redução de suas ansie-
dades e o aumento de suas motivações. Além disso, os 
dados nos revelam que, por meio de suas experiências 
prévias e considerando a aula dada na ocasião da coleta 
de dados, os alunos também reconhecem o potencial das 
atividades que envolvem canções, pois afirmam que são 
recursos significativos para a compreensão e produção 
da língua-alvo no contexto da sala de aula.

Considerações Finais

Conforme pontuamos anteriormente, esta pesquisa foi 
desenvolvida com vistas à importância de estudos sobre o 
papel da música como recurso no processo ensino-apren-
dizagem de L2/LE. Mais especificamente, objetivamos 
conhecer as vozes dos alunos quanto às possíveis con-
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tribuições do uso da música, especificamente de canções 
em inglês para o processo de aprendizagem do idioma.

Tendo em vista nossa primeira pergunta de pesquisa: 
“de que forma o uso de canções nas aulas de inglês como 
L2/LE contribui para o processo de aprendizagem dos 
alunos?”, é possível destacar que muitos participantes 
da pesquisa apontaram que as atividades realizadas 
com a canção All of me favoreceram sua aprendizagem, 
uma vez que se sentiram inspirados e desafiados. Além 
disso, alguns alunos registraram que a aula em ques-
tão foi mais produtiva por ter ido além da metodologia 
usualmente aplicada, o que fez com que se sentissem 
relaxados e se divertissem enquanto aprendiam. Desse 
modo, acreditamos que essa aula não foi somente pra-
zerosa para os participantes, mas, sobretudo, contribuiu 
para evocar emoções positivas, diminuindo, consequen-
temente, o filtro afetivo dos alunos.  Ademais, diante 
dos desafios estabelecidos pelas atividades anteriores e 
subsequentes à canção All of me, os aprendizes pude-
ram ativar seu conhecimento prévio e acrescentar a ele 
novos elementos (lexicais, estruturais, comunicativos, e 
também relativos à pronúncia e fluência) por meio de 
suas interações sociais.  Em outras palavras, pudemos 
perceber que o trabalho com a canção se constituiu 
como elemento motivador para o desenvolvimento de 
habilidades como a compreensão oral, a fala, a leitura, 
a escrita, além de ter sido condutor das práticas intera-
cionais envolvendo a língua inglesa. Este último aspecto 



572

é, para nós, o elemento primordial que potencialmente 
ajudará os alunos na produção de seus enunciados em 
suas futuras interações em inglês. 

Quanto à nossa segunda pergunta de pesquisa: “quais 
são as percepções dos aprendizes participantes da pes-
quisa acerca do uso de canções como recurso na apren-
dizagem de inglês?”, é válido destacar que os alunos 
reconhecem o valor positivo do trabalho com canções 
no processo ensino-aprendizagem da língua-alvo. Como 
vimos, todos afirmaram que gostariam que o(a) profes-
sor(a) de inglês explorasse com mais frequência a música 
e suas potencialidades, e esse feedback nos encoraja a 
pensar em uma prática docente que incorpore cada vez 
mais o uso de canções com atividades correspondentes 
de modo a usufruir dos benefícios aqui ressaltados pelos 
participantes. Dessa forma, considerando a relação entre 
música e subjetividade humana e, assim como a língua, 
a música é também prática social, podemos dizer que o 
trabalho com canções em contextos de ensino-aprendi-
zagem de L2/LE não deve ser menosprezado ou simples-
mente compreendido como mero ‘lazer’, mas, sobretudo, 
como parte de uma prática pedagógica séria que contri-
bui tanto para a docência quanto para a pesquisa. 

No que diz respeito à docência, sabemos que é neces-
sário considerar diferentes contextos e desafios que são 
inerentes à implementação de diferentes recursos peda-
gógicos. Como desafios a serem superados, podemos ci-
tar, por exemplo, a crença de muitos alunos de que ativi-
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dades com base na arte, na música e no entretenimento 
não promovem aprendizagem, ou, em outros termos, de 
que é preciso obedecer rigidamente e seguir cegamente 
os programas estruturalistas prescritos pela tradição do 
uso do livro como único material didático louvável. É ne-
cessário, assim, combater as crenças nocivas de modo a 
garantir a autonomia do professor em seu planejamento 
pedagógico e em sua abordagem dos conteúdos. 

No que tange ao campo da pesquisa, estudos como 
este deixam claro que o trabalho com canções é, de fato, 
profícuo. Porém, é importante destacar que a sua viabi-
lidade contou muito com o espaço em que esta pesquisa 
ocorreu, o Centro de Línguas da UFG. É inegável o seu 
papel de mediador e apoiador das práticas acadêmicas 
e científicas que asseguram investigações como a nos-
sa fundamentadas em princípios da ética e do respeito 
às atuações docentes autônomas. Sabendo que o CL é 
esse espaço de incentivo ao ensino-aprendizagem de 
línguas, ao estágio e à pesquisa, não tivemos a preten-
são de esgotar as discussões sobre a temática aborda-
da aqui. Pelo contrário, nossa intenção maior foi a de 
estimular novas investigações tanto no contexto do CL 
da UFG quanto em outros contextos de ensino-aprendi-
zagem de L2/LE. Esperamos, nesse sentido, que outros 
estudos sobre temas semelhantes sejam desenvolvidos 
a fim de aumentar o coro de educadores linguísticos que 
acreditam no potencial da música na sala de aula e que 
utilizam canções como ferramentas significativas em 
suas práticas docentes.
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ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA 
INGLESA: SABERES E REFLEXÕES SOBRE A 
PRÁTICA PEDAGÓGICA

Karla Marcondes Sacilotto Silva
Neuda Alves do Lago

Os dois dias mais importantes da sua vida são o dia que 
você nasce e o dia que você descobre o porquê. (Mark 

Twain, tradução nossa)1

Introdução 

Este estudo trata da prática docente de uma das au-
toras, portanto utilizaremos a terceira pessoa para seus 
relatos. Um dia, lhe perguntaram se ela sempre soube 
que seria professora e sua resposta foi um enfático sim. 
Guardava memórias e registros da sua infância em que 
a brincadeira mais recorrente era a ‘escolinha’, na qual, 
desde tenra idade, começou brincando como aluna e 

1  Original: The two most important days in your life are the day you are 
born and the day you find out why. (Mark Twain)
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logo se tornou a professora. Por influência de melho-
res promessas de prestígio profissional e pelo que ela 
classifica como ingenuidade, Letras não foi sua primeira 
opção ao prestar vestibular, mas, felizmente e certamen-
te, foi a que lhe foi destinada e, afortunadamente, foi a 
que cursou. Durante os anos de graduação, se apaixo-
nou por cada disciplina, e se inspirou em cada docente 
com quem teve o prazer e a honra de ter aulas. Segundo 
nos ensina Alarcão (1996), devemos olhar para bons 
profissionais, não para considerá-los como modelos a 
seguir, mas para observar o que fazem e como são, a fim 
de deles colhermos lições para os nossos programas de 
formação. Suas aulas lhe impulsionaram a refletir sobre 
as suas práticas docentes de então, e sobre as mudanças 
que viria a fazer, uma vez que, como Alarcão defende, “o 
formando deve ser capaz de interpretar o que vê fazer, 
de imitar sem copiar, de recriar, de transformar, mas só 
o conseguirá se refletir sobre o que faz e sobre o que vê 
fazer” (ALARCÃO, 1996, p. 18). 

Quando aluna de graduação, soube, por uma colega 
de faculdade, do projeto chamado Centro de Línguas e, 
por convite dela decidiu participar do processo de sele-
ção. Embora já atuasse como professora em uma escola 
de inglês, nas capacitações do projeto, foi apresentada 
a ferramentas que seriam um divisor de águas na sua 
carreira docente. Somadas a todas as experiências 
vividas, atuar como professora no Centro de Línguas 
tem construído e reconstituído sua identidade como 
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docente, pois, como nas palavras de Tardif (2006), “o sa-
ber profissional está, de um certo modo, na confluência 
entre várias fontes de saberes provenientes da história 
de vida individual, da sociedade, da instituição escolar, 
dos outros atores educativos, dos lugares de formação, 
etc.”. Os desafios enfrentados ao longo da carreira têm 
lhe permitido crescer e aprimorar sua atuação em sala 
de aula, além de lhe possibilitar (re) (des) construir seu 
‘eu’ professora. 

Embora este estudo trate de uma experiência pes-
soal, uma vez compartilhadas as reflexões aqui encon-
tradas, outros profissionais podem se identificar com as 
mesmas e se sentirem motivados a pesquisar e refletir 
sua própria prática docente com o fim de não apenas 
melhorá-la, mas compartilhá-la e utilizá-la para con-
tribuir com o avanço das teorias e práticas de ensino 
e aprendizagem de uma língua estrangeira. Enquanto 
professores, devemos estar cientes de que nossa prática 
envolve múltiplos saberes que se convergem para um 
propósito específico: compartilhar o conhecimento que 
trazemos conosco com turmas heterogêneas, formadas 
por alunos heterogêneos, com necessidades específicas 
e objetivos diversos. Uma mesma didática provavelmen-
te não atenderá a todos, portanto, independentemente 
da intensidade da reflexão ou da dificuldade de adquirir 
a capacidade de refletir, é necessário desenvolver tal ca-
pacidade (ALARCÃO, 1996). 
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Muitos professores, por diversos motivos, se acomo-
dam em suas rotinas profissionais, mas, uma vez cons-
cientes da importância de refletir sobre seu trabalho, 
podem contribuir com a melhoria do ensino e com o 
sucesso da aprendizagem da língua inglesa, pois estarão 
munidos de conhecimentos que influenciarão os sabe-
res atuantes em suas aulas. Nossa constante formação 
enquanto profissionais requer reflexão, pois é “sempre 
possível refletir sobre o que conhecemos, mesmo que o 
conhecimento seja tácito.” (ALARCÃO, 1996, p. 31). 

Este trabalho, de caráter qualitativo, do tipo estudo 
de caso, foi realizado com alunos do nível IV do curso de 
inglês do CL/FL/UFG no ano de 2018, e objetivou permi-
tir que a docente enxergasse sua performance em aula 
para refletir sobre sua atuação. A análise foi realizada 
por meio da filmagem da aula e do relato do plano cor-
respondente elaborado. Autores como Alarcão (1996) e 
Tardif (2000) foram seminais para o desenvolvimento 
desse trabalho, dadas as suas contribuições teórico-me-
todológicas. Nas palavras de Tardif (2000, p. 12), “os 
pesquisadores se interessam muito mais pelo que os 
professores deveriam ser, fazer e saber do que pelo que 
eles são, fazem e sabem realmente”, por isso a relevância 
de que se desenvolvesse tal estudo - usar as experiências 
pessoais e profissionais reais dos/as professores/as em 
ação para alavancar sua prática profissional e contribuir 
com a formação continuada docente, principalmente no 
que se refere à reflexão de suas práticas de ensino e de 
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seus conhecimentos enquanto seres que são formados 
por múltiplos saberes.

O presente capítulo está dividido em quatro sessões. 
Na primeira, os modelos teóricos que sustentam a reali-
zação desse estudo são colocados. Na segunda sessão, os 
objetivos da pesquisa e a metodologia são apresentados. 
Na terceira, os dados são expostos e analisados. Por fim, 
os resultados são discutidos junto às considerações finais.

Justificativa e fundamentação teórica 

Um professor tem uma história de vida, 
é um ator social, tem emoções, um cor-
po, poderes, uma personalidade, uma 
cultura, ou mesmo culturas, e seus pen-
samentos e ações carregam as marcas 
dos contextos nos quais se inserem. 
(TARDIF, 2000, p. 15)

Como enfatizado por Tardif (2000), somos forma-
dos daquilo que vivenciamos enquanto seres humanos. 
Cada um de nós é fruto de vários saberes que nos são 
agregados desde a nossa concepção, passando por di-
versas situações e circunstâncias pessoais e profissio-
nais e nos acompanhando ao longo de nossa jornada na 
terra. Aprendemos enquanto filhos/as a um dia, talvez, 
sermos pais, assim como aprendemos enquanto alunos 
a sermos professores, especialmente por estarmos in-
seridos em nosso local de trabalho por cerca de 15 mil 
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horas, ou 16 anos, antes mesmo de começarmos a dar 
aulas (TARDIF, 2000, p. 13).

Para Tardif (2000), Richards e Lockhart, (1996) e 
Barcelos (2010), ensinar é um fenômeno subjetivo que 
leva em conta as concepções de cada um sobre o pro-
cesso de ensino e aprendizagem, e cada professor traz 
consigo crenças e hipóteses diferentes sobre o que torna 
o ensino eficaz. As crenças dos/as professores/as são, 
portanto, presentes e atuantes a cada ato de ensino e 
certamente interferem no processo de ensino e apren-
dizagem da língua; assim sendo, a investigação dessas 
crenças é muito importante para compreender o porquê 
das práticas adotadas por eles (LAGO, 2011, p. 24).

Como vimos, as crenças, bem como nossos conheci-
mentos profissionais, experiências pessoais e emoções 
compõem os saberes que nos formam professores/as. 
Esse conjunto de saberes do/a professor/a, que engloba 
os conhecimentos, as competências, as habilidades (ou 
aptidões) e as atitudes dos docentes, é chamado por 
Tardif (2000) de pluralismo epistemológico. 

O autor (2000) propõe um modelo tipológico para 
identificar e classificar esses saberes: saberes pessoais 
adquiridos enquanto indivíduo através de sua história 
de vida; saberes provenientes de formação escolar an-
terior, adquiridos enquanto aluno no ensino pré-acadê-
mico; saberes provenientes da formação profissional, 
adquiridos através de cursos em instituições para for-
mação de professores; saberes provenientes de progra-
mas e livros didáticos adotados no trabalho, adquiridos 
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através do uso dessas ferramentas para fins de sala de 
aula; e saberes provenientes de sua própria experiência 
na profissão, adquiridos através das práticas e socializa-
ções ocorridas em instituições em que atue como docen-
te. Seria um tanto quanto ingênuo reconhecer apenas 
um ou alguns deles em nossa prática pedagógica, pois, 
a nosso ver, somos compostas por cada um e todos eles.  

Tardif (2000, p. 13) propõe uma perspectiva ‘ecoló-
gica’ - por reconhecer a interdependência e a inter-rela-
ção entre os diversos saberes - para estudar “o conjunto 
dos saberes mobilizados e utilizados pelos professores 
em todas as suas tarefas”, que refletem seus conceitos e 
práticas formados na prática pedagógica.  Seu objetivo 
é compreender a origem e atuação de cada saber, pois 

[a] finalidade de uma epistemologia da 
prática profissional é revelar esses sabe-
res, compreender como são integrados 
concretamente nas tarefas dos profis-
sionais e como estes os incorporam, 
produzem, utilizam, aplicam e trans-
formam em função dos limites e dos 
recursos inerentes às suas atividades de 
trabalho. (TARDIF, 2000, p. 11).

Uma vez identificados os saberes, bem como suas 
origens e atuações em sala de aula, cabe ao professor 
refletir sobre como convergi-los para o benefício de sua 
prática pedagógica. Refletir, de acordo com Barcelos 
(2010, p. 67), não é meramente fazer perguntas, mas um 
trabalho sistemático de registrar o que ocorre e propor 
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ações que ajudem na solução dos problemas. Entretan-
to, como defendido pela autora (2010), a reflexão por 
parte dos professores deve ser espontânea, e não im-
posta, e deve ser percebida e realizada a partir de suas 
necessidades e interesses levando-os a enxergar tanto 
seus trabalhos quanto a si mesmos. 

Para Fontana e Fávero (2013), a reflexão realizada 
pelo/a professor/a, quando contínua, pode se tornar 
crítica, o que é de suma importância para a formação 
continuada dos professores e, portanto, para sua práti-
ca docente:

A reflexão provém da curiosidade sobre 
a prática docente, uma curiosidade ini-
cialmente ingênua, que, transformada 
em exercício constante, transforma-se 
em crítica. Essa reflexão crítica perma-
nente deve constituir-se em orientação 
prioritária para a formação continuada 
dos professores que buscam a transfor-
mação por meio de sua prática educati-
va (FONTANA; FÁVERO, 2013, p.7).

Os autores supracitados reconhecem a capacidade 
transformativa do exercício constante de reflexão críti-
ca acerca da prática de sala de aula. Para Freire (1996, 
p. 11), “a reflexão crítica sobre a prática se torna uma 
exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria 
pode ir virando blábláblá e a prática, ativismo”. Partindo 
dessa premissa, percebemos a importância de refletir-
mos criticamente sobre a nossa prática pedagógica, pois, 
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além de fugirmos de um ensino mecânico e mecanicis-
ta, poderemos vivenciar uma educação que transforma 
professores e alunos, e uma sociedade inteira.

Alarcão (1996) menciona uma proposta epistemoló-
gica da prática que tenha como ponto de referência as 
competências que se encontram contidas nas práticas 
de bons profissionais, pois o trabalho de um bom profes-
sor vai muito além do que pode ser visto em sua atuação 
em sala de aula. O que é visto em ação em sala de aula é 
apenas a ponta do iceberg; o que não se vê é composto 
por todos os saberes que compõem o ‘eu’ professor. 

Segundo Schön (1983), a prática docente é construída 
por meio de reflexões na ação e sobre a ação a respeito 
dos problemas que ocorrem no ensino. Inspirada em 
Schön e em sua proposta epistemológica, Alarcão (1996, 
p. 18 e 19) apresenta alguns conceitos de reflexão, pois, 
para a autora, a prática funciona como fonte de conhe-
cimento através da experimentação e reflexão. São eles:

• Conhecimento na ação: inteligência manifestada num 
know-how. Como auto-observadores, refletimos sobre 
as nossas ações e tentamos descrever o conhecimento 
tácito que nos é subjacente. É pessoal e resulta na re-
formulação da própria ação.

• Reflexão na ação: refletir durante e ação sem inter-
rompê-la. Reformulamos o que fazemos enquanto 
realizamos.

• Reflexão sobre a ação: Reconstruir mentalmente para 
analisar a ação. Retrospectivamente.
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• Reflexão sobre a reflexão na ação: Programar ações fu-
turas, compreender futuros problemas, ou descobrir 
novas soluções. 

Como professoras, o foco desse trabalho é refletir cri-
ticamente sobre os desafios, saberes e experiências que 
nos constituem como docentes, ainda que por meio da 
amostra de uma única aula, para aprimorar nossos pro-
cedimentos de ensino, pois segundo Freire (1996, p.22) 
“na formação permanente dos professores, o momento 
fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É 
pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem 
que se pode melhorar a próxima prática”. 

Metodologia

Esta pesquisa, de natureza qualitativa, do tipo estudo 
de caso, insere-se no âmbito da Linguística Aplicada – LA, 
por contribuir com o avanço do conhecimento teórico e 
fazer uso de métodos tanto quantitativos quanto quali-
tativos para auxiliar na solução de problemas ligados à 
linguagem (MOITA LOPES, 1996). O trabalho proposto 
se qualifica como uma pesquisa de caráter qualitativo 
por priorizar o contexto no qual se realizou e por en-
fatizar a descrição, a indução, a teoria fundamentada e 
o estudo das percepções pessoais (BOGDAN e BIKLEN, 
1994). O estudo de caso, ou estudo de um caso2, segun-

2  Segundo André (2008, p.14), essa visão de estudo de caso, como 
uma fase preparatória para um trabalho posterior de pesquisa, mais 
completo, parece ter inspirado muitos pesquisadores da área da edu-
cação, que classificam seus trabalhos como estudos de caso, mas que 
são de fato estudos de um caso, e não estudos de caso.
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do Leffa (2005), representa uma forma de investigar 
um determinado grupo em um determinado recorte de 
tempo, e enfatiza a descrição detalhada de determinada 
atividade, sem a preocupação de encontrar uma verda-
de universal e generalizável.

O estudo foi realizado visando refletir sobre a prática 
docente de uma das autoras, e ocorreu em uma turma 
de nível IV, do curso de inglês do CL/FL/UFG, em setem-
bro de 2018. Consideramos a professora como foco do 
estudo, e não tivemos a participação ativa dos alunos 
para a coleta e análise do material empírico. Tal enfoque 
é legítimo nos estudos da Linguística Aplicada, já que “o 
professor-pesquisador deseja enfocar um determinado 
evento pedagógico, componente ou fenômeno relativo à 
sua prática profissional” (TELLES, 2002, p. 108), poden-
do esse fenômeno ser sua própria prática, como ocorre 
neste estudo. 

A escolha do local se deu devido ao fato de o CL/FL/
UFG, um projeto de extensão da Faculdade de Letras da 
UFG, proporcionar aos professores em formação, ou em 
formação continuada, aplicar as teorias estudadas e rea-
lizar pesquisas concernentes ao ensino e aprendizagem 
de línguas estrangeiras. O Centro de Línguas é uma ex-
celente escola de formação docente e uma grande opor-
tunidade de os professores conhecerem-se a si mesmos. 
A professora observadora-participante deste estudo 
se sente verdadeiramente honrada por fazer parte, en-
tre idas e vindas, de cerca de 15 anos, dos 25 anos de 
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existência do projeto. Ela assegura com veemência que, 
como profissional, deve muito a esse projeto.

A coleta do material empírico se deu por meio da 
sessão de visionamento da filmagem de uma aula minis-
trada por uma das autoras e pelo relato escrito da aula 
em questão. Para Richards e Lockhart (1996, p. 11), a fil-
magem de uma aula permite escolher o foco, professor 
ou alunos, e captar detalhes que não poderiam ser facil-
mente observados de outras formas, além de ser uma 
ferramenta poderosa para desenvolver a competência 
autorreflexiva por parte do professor. Para os autores 
(1996), essa ferramenta funciona como um espelho que 
fornece uma visão objetiva do que de fato ocorre na aula 
e Bell (2014, p. 214)3, destaca a objetividade quanto à 
gravação e observação da aula, estruturada ou não, quer 
seja o professor participante ou não. Para Gil (2008, p. 
100), há ainda a vantagem “de que os fatos são percebi-
dos diretamente, sem qualquer intermediação”. O rela-
to de uma aula, por sua vez, de acordo com Richards e 
Lokhart (1996, p. 9), deve descrever as principais carac-
terísticas da aula e discorrer sobre o que ocorreu duran-
te ela, sua eficácia, etc. do ponto de vista do professor.

Os dados foram analisados por meio do paradigma 
interpretativista, pois as percepções e interpretações da 
observadora-participante são fundamentais neste estu-

3  Whether your observation is structured or unstructured and whether 
you are observing as a participant or a non-participant, your role is 
to observe and record in as objective a way as possible (BELL, 2014,  
p. 214).
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do, e de conceitos apresentados por Alarcão (1996) e 
Tardif (2000).

Relato da aula

Apresentamos, a seguir, o relato da aula observada, 
bem como as ações da professora e os saberes que pu-
demos identificar. O tema da aula foi “First impressions” 
(Primeiras impressões) da unidade 11A do livro do alu-
no English File Elementary, 3ª edição, da editora Oxford, 
e trazia depoimentos de pessoas que haviam visitado 
outros países pela primeira vez. As reflexões realizadas 
acerca do fenômeno em questão estão na parte da análise.
Tabela 1. Relato de aula, setembro de 2018.

Plano de aula Ação
Saberes  

presentes
1- Cumprimentar os 
alunos e organizar o 
quadro.

Enquanto organizou o quadro, a professora 
perguntou aos alunos sobre a semana 
deles e sobre os planos para o fim de 
semana vindouro.

Saberes pessoais

2- Brainstorming: 
Atividade sobre 
as primeiras im-
pressões de Moira 
e de Mark

A professora perguntou aos alunos o que 
se lembravam do que foi estudado na aula 
anterior, sem que recorressem ao material 
didático.

Saberes profission-
ais e do material 
didático.

3- Atividade de escu-
ta sobre Jemma. 

A professora tocou a atividade de áudio 
três vezes para que os alunos anotassem 
as primeiras impressões de Jemma ao 
viajar para um país diferente.

Saberes profission-
ais e do material 
didático.
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Plano de aula Ação
Saberes  

presentes
4- Trabalho em 
grupo: falar sobre a 
primeira impressão 
que tiveram ao 
visitar um(a) cidade/
estado/país, pela 
primeira vez. 

A professora pediu aos alunos que se sen-
tassem em grupos, e lhes permitiu decidir 
livremente como se agrupariam. Deu as 
orientações e deixou a atividade fluir. 

Saberes 
profissionais,  
como aluna e 
pessoais.

5- Exercícios do livro 
páginas 86 e 87.

Para praticar de forma escrita o conteúdo 
estudado, a professora pediu aos alunos 
que realizassem as atividades do livro.

Saberes do ma-
terial didático e 
profissionais.

Fonte: tabela desenvolvida pelas autoras.

Vale ressaltar que os saberes identificados em cada 
etapa da aula apenas expressam os que mais se desta-
cam, o que não significa que os outros saberes não este-
jam presentes.

Análise 

O formador demonstra, descreve o que 
demonstra, reflete sobre o que faz e o 
que descreve. (ALARCÃO, 1996, p. 22)

Partindo dessa premissa, descrevemos a seguir a re-
flexão realizada sobre a aula ministrada, uma vez que a 
formação docente inclui forte componente de reflexão a 
partir de situações práticas reais (ALARCÃO, 1996). En-
tendendo que “o trabalho não é primeiro um objeto que 
se olha, mas uma atividade que se faz, e é realizando-a 
que os saberes são mobilizados e construídos” (TARDIF, 
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2000), pudemos perceber que a atividade realizada em 
sala de aula reflete as epistemologias que nos compõem 
como docentes. 

A aula filmada e o plano de aula nos permitiram en-
xergar e analisar a didática da professora, sob uma pers-
pectiva crítico-reflexiva. Para refletir criticamente sobre 
sua prática pedagógica, as perguntas que nortearam a 
pesquisa foram: Como a professora atua em cada etapa 
da aula? Como lida com os alunos? Como lida com even-
tuais situações de conflito ou desconforto? Para realizar 
a análise, separamos o material empírico em cinco cate-
gorias, conforme seguem as etapas da aula observada: 
a) Momento inicial; b) Retomada de conteúdo; c) Ativida-
de de escuta; d) Atividade de fala e e) Atividade escrita. 

Embora essa análise seja uma reflexão sobre a ação e 
vise desencadear uma reflexão sobre a reflexão na ação, 
os demais conceitos propostos por Alarcão (1996) se 
fazem atuantes na aula observada. 

a. Momento inicial

Ao iniciar a aula, a professora cumprimenta os alunos 
em inglês, pergunta sobre o clima, também na língua-al-
vo, e começa a organizar o quadro. A docente observa 
que, enquanto organiza o quadro, raramente fica de cos-
tas para os alunos, mas busca ficar de frente para eles e 
promover uma conversa sobre o que fizeram durante a 
semana e sobre os planos para o fim de semana seguin-
te. Ela realiza as perguntas como um quebra-gelo, para 
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que os alunos não fiquem ociosos, apenas aguardando a 
fala “Let’s start!”, para prepará-los para o uso do idioma. 
Os alunos participam espontaneamente, e até intera-
gem entre si, ora em inglês, ora em português - quando 
desejam se expressar mais rápido ou desconhecem a 
informação desejada na língua inglesa. A professora não 
interfere na fala deles, a menos que solicitem sua ajuda. 
Sua preocupação é propiciar a oportunidade de uso da 
língua de forma autêntica e espontânea, deixá-los à von-
tade e contribuir com um ambiente favorável à aula. 

O material empírico gerado indicou que os saberes 
gerados através dessas experiências pessoais e profis-
sionais funcionaram como elementos aproximadores 
e de descontração para que a aula fluísse e os alunos 
se sentissem mais à vontade para agir em sala de aula, 
pois, ainda que o ocorrido não constasse na elaboração 
do plano de aula,  

[o]s saberes que servem de base para o 
ensino, tais como são vistos pelos pro-
fessores, não se limitam a conteúdos 
bem circunscritos que dependem de 
um conhecimento especializado. Eles 
abrangem uma grande diversidade de 
objetos, de questões, de problemas, que 
estão todos relacionados com seu traba-
lho. (TARDIF, 2006, p. 61)

Os alunos se sentiam livres para se manifestarem na 
língua alvo e interagiam narrando fatos vivenciados por 
eles e que se relacionavam com o tema da aula. Houve 
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um casamento entre os saberes que convergiram para a 
criação de um ambiente fluido para compartilhar expe-
riências na língua inglesa, permitindo que o objetivo da 
aula fosse alcançado. 

b. Retomada de conteúdo

A professora buscou fazer uma ponte com a aula an-
terior e perguntou aos alunos o que havia sido estudado. 
Para guiá-los e ajudá-los, fez perguntas que lhes leva-
riam a lembrar os conteúdos abordados, e que os pre-
paravam para a continuidade do assunto. Preocupou-se, 
primordialmente, com o êxito da atividade que seria 
proposta. Entretanto, durante a retomada, uma aluna 
perguntou o significado da palavra ‘myth’, ‘mito’ em 
português, que fazia parte do que havia sido trabalhado 
em sala, e sua pergunta proporcionou certo alvoroço 
na aula. Esclarecemos que o termo ‘mito’ estava sendo 
atribuído, nacionalmente, a um candidato à presidência 
do país, numa das eleições mais acaloradas da história 
brasileira.

A professora percebeu que houve certo desconforto 
de sua parte decorrente das divergências políticas e 
exaltação de alguns alunos na aula anterior à aula filma-
da, devido ao período eleitoral que enfrentavam. Assim 
sendo, antecipou o problema e optou por não falarem 
de política, para não despertar um clima hostil. Lançou 
mão de certa perícia profissional que, segundo Tardif 
(2000), são os conhecimentos, estratégias e técnicas 
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utilizados pelo/a professor/a para solucionar situações 
problemáticas concretas. Assim sendo, interviu, per-
mitindo que um aluno traduzisse a palavra, antes que 
fizessem uso da política para sua explicação, a fim de 
evitar uma nova situação conflituosa devido a questões 
político-ideológicas. 

O conflito vivenciado exemplifica uma condição de 
certo desconforto ou antagonismo que nós, professores, 
vez ou outra enfrentamos, e pede a manifestação do co-
nhecimento-na-ação para saber lidar da melhor forma 
com tais circunstâncias, para usá-las a favor dos objeti-
vos da aula ou para retomar o rumo da aula. Para Tardif,

[o]s conhecimentos profissionais exi-
gem sempre uma parcela de improvisa-
ção e de adaptação a situações novas e 
únicas que exigem do profissional refle-
xão e discernimento para que possa não 
só compreender o problema como tam-
bém organizar e esclarecer os objetivos 
almejados e os meios a serem usados 
para atingi-los. (TARDIF, 2000, p. 7)

Caso a professora tivesse refletido na ação e sobre a 
ação ocorrida na aula anterior, poderia ter se preparado 
melhor para permitir que os alunos se expressassem 
com relação à política, e ela intermediaria os diálogos 
tendo o cuidado de respeitar cada aluno em sua indi-
vidualidade. Teria sido uma ótima oportunidade espon-
tânea e genuína de uso da língua pra se expressarem 
sobre algo latente, atual e autêntico. 
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c. Atividade de escuta

Ao assistir ao vídeo, a professora observou que re-
petiu o áudio da atividade três vezes, de maneira au-
tomática, sem perguntar aos alunos se a repetição era 
necessária. Ao refletir sobre essa ação, se recordou da 
dificuldade de alguns alunos em atividades semelhantes 
realizadas anteriormente e que, por vergonha, não pe-
diram para repetir. Ela acredita que, além das recomen-
dações em cursos de capacitação, o saber proveniente 
de experiências semelhantes em vários outros grupos 
levou-a a internalizar a regra de repetir o áudio por três 
vezes. Essa escolha da professora tem aspectos positivos 
e negativos. Por um lado, tal atitude pôde minimizar o 
desconforto dos alunos que preferiam não pedir pra re-
petir, pois se sentiriam aquém daqueles que obtiveram 
êxito, além de poder servir de ferramenta de checagem 
para aqueles que haviam terminado a atividade, desde 
que previamente alertados pela professora. Por outro 
lado, ela poderia ter circulado pela sala e observado se 
haviam conseguido realizar a atividade, para só então 
repetir o áudio. Assim, caso todos tivessem terminado, 
poderia utilizar o tempo para trabalharem de outra for-
ma a atividade proposta.

d. Atividade de fala

Para a realização da atividade proposta, a professora 
pediu aos alunos que formassem grupos e apenas dire-
cionou a quantidade de alunos por grupos, deixando-os 
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livres para decidir como se agrupariam. A atividade envol-
via experiências pessoais e poderiam envolver emoções 
e, para prevenir possíveis bloqueios, ela não determinou 
quem deveria se sentar com quem, pois “as práticas pro-
fissionais que envolvem emoções suscitam questiona-
mentos e surpresa na pessoa, levando-a, muitas vezes de 
maneira involuntária, a questionar suas intenções, seus 
valores e suas maneiras de fazer.” (TARDIF, 2000, p. 17). 

Enquanto aluna, a professora nunca gostou que lhe 
dissessem com quem sentar ou executar uma tarefa, por 
isso sempre deixa os alunos livres para decidirem com 
quem querem trabalhar. A consciência de tal atitude 
pode ser melhor compreendida através da fala de Tardif 
(2000, p. 17), para quem o convívio com os alunos faz 
com que o professor se conheça melhor e tenha mais 
consciência de suas próprias emoções e valores, e das 
consequências dessas emoções e valores na sua “manei-
ra de ensinar”. Embora cientes de sua preferência pes-
soal para proporcionar trabalhos em grupos segundo as 
escolhas dos discentes, reconhecemos que muitas são 
as vantagens das atividades de formação aleatória de 
grupos, tais quais propiciar o contato com pessoas dis-
tintas daquelas com quem os alunos sempre trabalham, 
ou criar grupos menos homogêneos em termos de nível 
de aprendizagem, facilitando a aprendizagem colabora-
tiva. Segundo (SCARCELLA e OXFORD 1992, p. 31 e 35), 
ainda que estudem em uma mesma sala, os/as alunos/
as são muito diferentes uns dos outros e necessitam de 
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fontes diversas de ajuda para que atuem de forma mais 
efetiva. Tal assistência pode ocorrer por meio da intera-
ção com colegas de aula, uma vez que não somente os 
envolve na coconstrução do conhecimento e os leva a 
descobrir novas formas de aprender, mas também po-
tencializa a aprendizagem da língua por promover mais 
oportunidades de produzir output4 e receber input5 (FI-
GUEIREDO, 2005, p. 64). Cremos, porém, que também 
há vantagens em trabalhar com os colegas de sua esco-
lha, pois, nessa interação, os alunos podem sentir mais 
liberdade de se expressar e menos medo de se sentirem 
expostos, errarem ou serem julgados. Uma abordagem 
eclética e variada da formação de grupos em sala de aula 
talvez possa acomodar as necessidades e preferências 
de todos os alunos.

Outra observação realizada é a de que a professora se 
preocupava muito com a participação de todos os alu-
nos, mas principalmente em que se sentissem bem para 
participar. 

Por temer constranger ou forçar os alunos a algo que 
não queiram ou não se sintam bem para fazer, busca 
estratégias brandas e gentis que os estimulem à partici-
pação e não os exponham aos demais alunos. A preocu-
pação observada pela professora encontra respaldo na 
afirmação de Tardif (2000, p. 16) para quem “o objeto 

4  Output: produção compreensível do/a aprendiz realizada na língua 
alvo (SWAIN, 1995).

5  Input: conteúdo recebido e compreendido pelo/a aprendiz na língua 
alvo (KRASHEN, 1982).
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do trabalho do docente são seres humanos e, por con-
seguinte, os saberes dos professores carregam as mar-
cas do ser humano”. Ao passar pelos grupos e perceber 
que alguns alunos não participavam, ela se aproximava 
deles e puxava uma conversa paralela, contava sobre al-
guma experiência sua e então perguntava sobre alguma 
experiência deles, sempre na língua alvo. Ao se deslocar 
para outro grupo, percebia que, na maioria das vezes, 
aqueles alunos a quem ela havia dado atenção especial 
começavam a participar ativamente do grupo. 

Percebemos que o ambiente agradável e descontraí-
do é muito favorável para a realização da atividade e seu 
êxito, o que contribui para a aprendizagem da língua.

e. Atividade escrita

Nesse momento da aula, após concluírem a atividade, 
a professora direcionou os alunos para que respondes-
sem cada questão, a fim de que todos participassem. 
Sentiu que não constrangeria ninguém, visto que antes 
de pedir a eles que lessem sua resposta em voz alta, eles 
checaram respostas e trocaram informações com cole-
gas. Percebeu também que não direcionava de forma 
constante a participação dos alunos, deixando-os livres 
para responderem ou não às perguntas realizadas de 
forma geral ao grupo. Em decorrência de tal atitude, os 
mesmos alunos participavam todo o tempo enquanto 
outros permaneciam calados, ainda que sua motivação 
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em assim proceder fosse respeitar a vontade e o tempo 
dos alunos se manifestarem. 

Ao refletir sobre o ocorrido, pudemos perceber que, 
ainda que nos pareça um pouco autoritário e por isso nos 
cause desconforto, nomear os alunos para responderem 
as questões pode ser uma oportunidade de dar a eles tur-
no e voz. Alguns alunos jamais falarão voluntariamente. 
Nossa experiência em sala de aula tem nos mostrado que 
muitos deles esperam que os nomeemos, porque gostam 
de participar, mas não se sentem à vontade para fazê-lo 
em resposta a um chamado aberto da professora.

Pudemos observar também que, durante as ativida-
des escritas, a professora monitorou mais o tempo, o 
que pode demonstrar uma tendência a considerar mo-
mentos de produção escrita em sala menos relevantes 
que as produções orais. Ao refletirmos sobre essa ação, 
cremos que o principal motivo pode ser o fato de que 
cada aluno demora mais ou menos tempo para realizar 
a atividade, permitindo que aqueles que são mais rápi-
dos tendam a ficar ociosos ou mexer em seus celulares, 
o que gera certo desconforto na professora. Uma solu-
ção para o ócio é colaborar com os colegas que ainda 
não terminaram ou comparar a atividade realizada com 
quem já terminou e, assim, contribuir com o aprendiza-
do dos demais, pois a aprendizagem colaborativa “não 
ajuda apenas os alunos menos experientes: ela leva 
também os mais experientes a descobrir novas formas 
de aprender” (FIGUEIREDO, 2019, p. 64). Outro possível 
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motivo para a preocupação da professora com o tempo 
da escrita é o fato de ela acreditar que os alunos possam 
realizar mais atividades dessa habilidade em casa, o que 
proporcionaria mais tempo de fala em sala de aula. En-
tretanto, como bem explanado por Figueiredo (2005), 
a escrita pode ser compreendida como um produto ou 
como um processo. Se a enxergarmos como produto, a 
preocupação da professora é ratificada, mas ao enxergá-
-la como um processo, que por sua vez é composto por 
subprocessos, não apenas é justificada a dedicação de 
tempo em sala de aula para seu desenvolvimento, mas 
também a presença de interlocutores que possam con-
tribuir com o aprimoramento de tal processo visando 
alcançar um resultado, ou produto, melhor.

Entretanto, ao refletir sobre a reflexão feita, percebe-
mos que produções escritas em sala de aula são realiza-
das em circunstâncias diferentes daquelas em seus lares 
e, portanto, exigem competências outras e exigem um 
pouco mais dos alunos. Além disso, por serem monito-
radas pelos professores, há a possibilidade de perceber 
necessidades durante a realização que não seriam pos-
síveis, em casa, e por meio da mediação (intervenção) 
por parte do professor ou de um colega, receber auxílio 
para executar a tarefa (FIGUEIREDO, 2019). Segundo o 
autor (Ibid, p. 48), “o fato de os alunos trabalharem em 
grupo, independentemente de haver uma mais capaz 
entre eles, faz com que eles, juntos, consigam resolver 
problemas que não conseguiriam sozinhos”. Por fim, 
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concluímos que as atividades escritas têm seu momento 
em sala de aula e são tão importantes quanto qualquer 
outra habilidade.

Considerações Finais

Ao observar e refletir acerca da prática pedagógica da 
professora, percebemos que há nela uma grande preocu-
pação em respeitar os alunos, bem como seu espaço, seu 
tempo e seu turno, com a intenção de sempre deixá-los 
confortáveis nas aulas. Nas palavras da professora, essa 
preocupação é fruto de suas experiências profissionais 
adquiridas ao longo de seus vinte anos de docência por 
meio de situações diversas vivenciadas pela docente e 
relatos de alunos/as sobre seus (des)contentamentos 
nas aulas de inglês. Situações de desconforto narradas 
por discentes que desistiram do curso e até mesmo de 
constrangimento por outros que buscaram trocar de 
turma ou trancaram o curso testificam que os fatores 
afetivos como ansiedade, autoestima e motivação não 
somente influenciam na aprendizagem de uma língua 
(LAGO, 2011), como também podem ser determinantes 
para que um/a aluno/a insista ou desista do idioma. 
Tudo isso somado à experiência pessoal da professora 
quando aluna a fez e faz priorizar o bem-estar do dis-
cente quando em ambiente de sala de aula para que o 
aprendizado ocorra de forma mais leve e agradável. 

Em todo o tempo, percebemos preocupação também, 
por parte da professora, em promover um ambiente de 
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interação, e certo anseio por motivar os alunos a parti-
ciparem de cada atividade proposta. Embora ela creia 
que isso ocorra, com certa frequência, em suas práticas 
profissionais, a filmagem lhe trouxe consciência de sua 
atuação e a fez refletir sobre o quão benéfica essa preo-
cupação pode ser. Há que se encontrar um equilíbrio, 
porém, nesse anseio. Tardif (2000, p. 17) defende que 
motivar os alunos é “uma atividade emocional e social 
que exige mediações complexas da interação humana: a 
sedução, a persuasão, a autoridade, a retórica, as recom-
pensas, as punições etc.”, e cremos que a preocupação 
exagerada com essa motivação dos alunos pode gerar 
muita ansiedade e até mesmo certo desgaste emocio-
nal nos professores. Há fatores internos e externos a 
influenciar os alunos que estão além da alçada dos pro-
fessores, e é salutar reconhecer isso. 

Por fim, ao se voltar para suas ações na aula obser-
vada, a professora pode perceber também que, embora 
haja um planejamento estruturado que una saberes 
provenientes do programa e do livro didático adotado 
e saberes provenientes da formação profissional, são 
os saberes adquiridos enquanto aluna e os saberes pro-
venientes de sua própria experiência profissional que 
dão o tom da aula. Em suma, a reflexão realizada nos 
permitiu perceber que ainda que o programa adotado 
na instituição de ensino seja o mesmo, ainda que o ma-
terial didático seja o mesmo, e ainda que o plano de aula 
elaborado seja o mesmo, o fato de ser executado por 
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profissionais diferentes que carregam crenças e expe-
riências diversas fará com que cada aula seja única em 
sua essência e em seus resultados. 

Como colocado por Barcelos (2010, p. 62), a reflexão 
permite que nós, professores e formadores, enxerguemos 
“nosso trabalho, nossa prática e a nós mesmos”. As refle-
xões realizadas nos permitiram perceber quanto de nos-
sas experiências enquanto alunas se fazem presente em 
nossa docência e nos alerta para o fato de que como um 
processo cíclico, as experiências vivenciadas por nossos 
alunos conosco darão frutos no momento oportuno. Ain-
da que nosso anseio seja para que as experiências sejam 
positivas e os frutos sejam bons, percebemos que apenas 
uma parcela nos é atribuída, pois há toda uma gama de 
fatores que influenciam não apenas o aprendizado de 
nossos discentes, mas também a maneira com que lida-
rão com essa experiência futuramente. Tal consciência 
oriunda das reflexões nos transmite paz de saber que em 
meio a erros e acertos, fracassos e vitórias, temos colabo-
rado com a construção tanto da aprendizagem quanto da 
identidade dos/as alunos/as, o que, por sua vez, coopera 
com nosso desenvolvimento profissional e com a cons-
trução de nossas próprias identidades. 

A experiência relatada pela professora pode se asse-
melhar a outras vivenciadas por alguns colegas de pro-
fissão e assim estimulá-los/as à observação e reflexão 
para autoconhecimento e melhoria na prática pedagógi-
ca, ou pode ainda ser vivenciada por tantos outros que 
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percorrem a carreira, e nos alerta para a “necessidade de 
professores serem preparados para lidar com a diversi-
dade das crenças em suas salas e estarem preparados 
para o conflito que pode surgir entre suas crenças e a de 
seus alunos” (BARCELOS, 2004, p. 146), pois conforme 
alega a autora, nosso papel é “não julgar as crenças dos 
alunos só porque diferem das minhas ou do que os ex-
pert dizem” (Ibidem).

O estudo realizado nos despertou para a necessidade 
de mais pesquisas voltadas para a reflexão do docente 
sobre a sua atuação em sala de aula, pois uma vez cons-
cientes dos problemas enfrentados, o/a profissional 
pode buscar meios para lidar com eles e melhorar sua 
didática, além de compartilhar experiência com outros 
colegas e contribuir com sua carreira docente. Tais fei-
tos possibilitam não apenas uma melhora no quadro de 
ensino e aprendizagem de língua inglesa, mas também 
promovem novas pesquisas oriundas das necessidades 
percebidas por meio dessas reflexões.
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PAPEL DO PROFESSOR: DESENVOLVENDO 
A INCLUSÃO NO PROCESSO DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA

Eduarda Giovanna Oliveira Carvalho

Introdução

Concluí o ensino médio em uma escola pública de 
Goiânia no ano de 2013, participei do vestibular da Uni-
versidade Federal de Goiás (UFG) e passei para o curso 
que queria: Letras Inglês. A paixão pela língua inglesa 
me fez optar pelo curso. Assim, em 2014, ingressei na 
Faculdade de Letras (FL) da UFG. Logo após começar o 
curso, lembro-me de ver um edital de um processo sele-
tivo aberto para fazer parte do corpo de instrutores do 
Centro de Línguas (CL) da UFG. Fiz minha inscrição e fe-
lizmente fui aprovada. No CL fiz o curso de capacitação e 
comecei a lecionar. Logo, me apaixonei pela sala de aula 
e o CL se tornou uma segunda casa. Este ano, completo 6 
anos de Centro de Línguas, incluindo o período de está-
gio e, nesse período, lecionei para aproximadamente 50 
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turmas de língua inglesa de diversos níveis. Trabalhar 
no CL tem sido uma experiência muito enriquecedora 
e única.  Deixo aqui meu agradecimento e minha ad-
miração à Faculdade de Letras, à equipe do Centro de 
Línguas, aos supervisores, colegas professores e a todos 
os meus alunos queridos, que contribuíram para a pro-
fissional que eu sou hoje.

Para discutir um dos desafios enfrentados por mim 
no CL, no ano de 2018, o presente artigo aborda a com-
plexidade, termo usado por Perrenoud (2001), existente 
na profissão do professor e a importância do desenvolvi-
mento de competências para ensinar. Discorro também 
a respeito de como é importante que o professor saiba 
como agir e tomar decisões em momentos de urgência. 
Para fundamentar tais discussões, este estudo fará uso 
das contribuições de Dewey (2011), Mantoan (2015), 
Oliveira (2014), e Perrenoud (2001). Busco discutir 
sobre esse tema, pois percebe-se que a profissão do 
professor traz consigo uma carga de insegurança e difi-
culdades. Ao se deparar com a sala de aula, por meio da 
prática, o professor aprende a tomar decisões e a como 
agir em situações de urgência. 

Para analisar as implicações presentes na profissão 
do professor, farei um relato de experiência sobre quan-
do tive uma aluna cega em sala de aula de língua inglesa 
pela primeira vez e descrevo uma aula que foi aplicada 
na turma em que ela se encontrava. Este relato de expe-
riência tem como contexto uma turma regular do CL no 
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segundo semestre do ano de 2018, com alunos de idade 
entre treze e trinta anos.

Procuro discutir sobre questões que dizem respeito 
ao que torna a profissão do professor complexa, como 
ele toma suas decisões na hora de agir na urgência em 
um ambiente escolar que é cheio de fatores contextuais 
imprevisíveis e como eu, como professora, me posicio-
no ao ter uma aluna cega em sala de aula. Os objetivos 
específicos são refletir a respeito de como o professor 
age e toma decisões quando se encontra em situação de 
urgência em sala de aula e analisar o posicionamento do 
docente ao colocar a inclusão de todos em prática, espe-
cificamente ao ter uma estudante cega em sala de aula.

Fundamentação Teórica

O processo de ensino é dito como complexo por 
Perrenoud (2001). Percebe-se o grau de complexidade 
dada à profissão do professor ao estar diretamente rela-
cionada ao processo de ensino e aprendizagem, pois, de 
acordo com Oliveira (2014), se fosse simples discutir a 
respeito do processo de ensino aprendizagem, teóricos 
como o brasileiro Paulo Freire, o indiano Balasubrama-
nian Kumaravadivelu, o britânico Henry Widdowson e 
a norte americana Diane Larsen-Freeman entre outros 
não teriam investido tanto tempo estudando e refletin-
do sobre a temática.

Para discorrer a respeito do ensino, elegi duas defi-
nições desse termo de acordo com Oliveira (2014), que 
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são mais subjetivas, e uma de Perrenoud (2001) que diz 
respeito a algo mais prático e estrutural. Oliveira (2014) 
discorre a respeito de duas formas de conceber o ato de 
ensinar que são: a forma que foi concebida por muito 
tempo, a qual ele se refere como transferência de conhe-
cimento e, por outro lado, uma concepção mais moderna 
denominada por ele como facilitação da aprendizagem. 

Entender ensino como transferência de conhecimen-
to, de acordo com Oliveira (2014), é acreditar que o pro-
fessor é o detentor de todo o conhecimento para passar 
para o estudante e que o bom professor é aquele que 
sabe transferir seus conhecimentos. O autor também 
afirma que, “percebemos essa concepção também quan-
do alguns estudantes dizem algo assim: aquele professor 
tem muito conhecimento, é fera, mas não sabe passar.” 
(OLIVEIRA, 2014, p. 23). Nessa concepção de ensino, se-
gundo o autor, o estudante é visto como um sujeito pas-
sivo. Ele faz uso de metáforas para exemplificar como o 
estudante é visto nessa concepção. Primeiramente, ele 
pode ser visto como uma esponja que absorve o que é 
colocado ao seu redor ou como um papagaio que repete 
tudo que lhe é dito. Oliveira (2014) também nos chama 
a atenção para dizer que, nessa concepção, não há ga-
rantias de que realmente está havendo um processo de 
aprendizagem.

Em contrapartida, o autor (2014) discute ainda uma 
outra concepção de ensino, como facilitação da aprendi-
zagem. Existe a visão de que os estudantes não estão em 
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sala de aula para absorver conteúdo que supostamente 
é transferido pelo professor. Nessa perspectiva, o pro-
fessor é um mediador para que haja o processo de en-
sino-aprendizagem e deve servir como facilitador desse 
processo e também como monitor da aprendizagem dos 
seus estudantes.

Pode-se dizer que esta última visão de ensino se as-
semelha à concepção de educação progressiva, pois “a 
educação progressiva une experiência e aprendizado.” 
(DEWEY, 2011, p. 22). O professor toma a decisão de 
usar a experiência vivida e fazer uma ponte com o que 
está sendo ensinado. Dewey (2011) discute o fato de 
que, quando o estudante aprende por meio dos aconte-
cimentos e suas experiências, a aprendizagem se torna 
algo remoto, pois o futuro é incerto. Porém, é uma forma 
de aprendizagem e uma decisão a ser tomada pelo pro-
fessor. Oliveira (2014) destaca que os estudantes devem 
ser sujeitos ativos e também responsáveis pelo processo 
de ensino-aprendizagem. 

Há um grande desafio ao ser professor quando se con-
cebe o ensino como facilitação da aprendizagem porque 
essa concepção traz consigo “uma implicação séria para 
a prática pedagógica: subestimular a capacidade cogni-
tiva do estudante, que é visto como um ser passivo no 
processo de ensino-aprendizagem” (OLIVEIRA, 2014,  
p. 23-24). E esse é um dos desafios do professor ao en-
sinar e o que torna a profissão tão complexa. De acordo 
com o autor, “facilitar a aprendizagem significa contri-
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buir para a criação de uma atmosfera afetiva (emocio-
nal e psicológica) positiva em sala de aula.” (OLIVEIRA, 
2014, p. 25). 

Perrenoud (2001), por sua vez, define ensinar como 
agir na urgência e afirma que professores estudam, 
fazem planos de aula, fazem parte do planejamento e 
tentam antecipar as situações que podem ocorrer ao 
longo do processo de aprendizagem. A complexidade e o 
grau de responsabilidade se destacam em cada uma das 
etapas. O professor preocupa-se em preparar-se para 
a sala de aula ao estudar e buscar carga de leitura que 
possa ajudá-lo a tomar decisões naquele contexto. Ele 
planeja as aulas e pensa no planejamento escolar, sendo 
que o planejamento escolar não depende somente dele, 
mas também dos professores de outras disciplinas, da 
coordenação e de todos os servidores da escola. De 
acordo com Perrenoud (2001), o professor se esforça 
para prever situações que podem ocorrer em sala de 
aula, pois ele sabe que esse contexto é repleto de fatores 
contextuais e situações positivas e negativas em relação 
à aprendizagem. Ao planejar as aulas, o professor deve 
ter tudo isso em mente e ainda buscar trabalhar em 
um ambiente organizado e que haja disciplina. O autor 
também diz que “a escola e a sala de aula tornaram-se 
um sistema de ensino complexo.” (PERRENOUD, 2001, 
p. 165). 

A preparação do professor para uma aula se asseme-
lha muito a um diálogo. Segundo Perrenoud (2001), o 
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locutor conhece os limites de uma preparação para uma 
conversa. Pode-se planejar o início de um diálogo, porém 
o restante da conversa depende do que o interlocutor dis-
ser. O autor diz que, “o caráter dialógico da vida humana 
impede que um único interlocutor controle o cenário.” 
(PERRENOUD, 2001, p. 168). Esta é uma das implicações 
na profissão do professor: conseguir controlar o cenário, 
mesmo que parcialmente. Levando em consideração as 
etapas que regem a profissão do professor percebe-se a 
complexidade existente em sua profissão. 

Tendo em vista a profissão do professor, ele está 
constantemente tentando prever o que pode vir a ocor-
rer em sala de aula e/ou como ele irá se portar quando 
está passando por uma nova experiência com diferentes 
fatores contextuais e, ao ter um aluno cego em sala de 
aula pela primeira vez, no relato ora em destaque, eu  
percorro todas as etapas de estudo, como: planejamen-
to, decisões e execução. Segundo Perrenoud (2001), 
o docente deve analisar se todas as atividades estão 
coerentes com o conteúdo, levando em consideração a 
capacidade cognitiva de cada aluno, suas diferenças, di-
ficuldades e deficiências. Farei uso do termo deficiência, 
pois é o termo usado por Mantoan (2015) ao discutir a 
respeito de inclusão. Porém, ao fazer referência à aluna 
cega, irei utilizar o termo “cega”, pois é a forma como a 
própria aluna se reconhece e prefere ser chamada.

Quando há referências à prática da inclusão, sei que 
não é uma tarefa fácil. Afinal, não existe uma receita 
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mágica que ensine professores a praticar a inclusão em 
sala de aula. Porém, “a prática precede a teoria, o que 
demonstra que nem sempre é necessário dispor de uma 
teoria, satisfatória para agir [...] no entanto, nada é tão 
prático quanto uma boa teoria”. (PERRENOUD, 2001,  
p. 167). Sendo assim, o professor que reconhece a com-
plexidade e os desafios da sua profissão deve procurar 
ter mais embasamento teórico para saber como agir e 
tomar decisões quando se deparar com uma situação 
imprevisível em sala de aula.

Ao se deparar com um aluno com deficiência, preferi-
mos nos ater à ideia de Mantoan (2015), de que incluir 
é não deixar ninguém de fora. Porém, mesmo com os 
vários anos de implementação da inclusão no Brasil, 
“persiste em professores de ensino regular a ideia de 
que não estão preparados para ensinar a todos os alu-
nos.” (MANTOAN, 2015, p.25). Porém, há estratégias e 
adaptações que podem ser feitas pelo professor para 
que todos possam ser alunos ativos em sala de aula. 
A autora afirma que, “uma das maiores barreiras para 
mudar a educação é a ausência de desafios, ou melhor, 
a neutralização de todos os desequilíbrios que eles 
possam provocar na nossa velha forma de ensinar.”  
(MANTOAN, 2015, p. 54) Em algum momento o profes-
sor terá que passar por situações diferentes e, assim, 
aprender a se adaptar a elas. Mantoan (2015) defende 
que, muitas vezes, é mais fácil para o professor simples-
mente dizer que não dá conta e se esconder atrás da sua 
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incompetência. É preciso tentar usar sua prática e expe-
riência em momentos que não há uma guia para seguir. 

A sala de aula não é somente um lugar onde há a re-
produção de conhecimento. A autora (2015) destaca que 
a sala de aula “é um lugar de pesquisa, experimentações, 
de comunicação e compartilhamento de resultados dos 
estudos” (MANTOAN, 2015, p. 74). Tudo que é ensinado 
para os estudantes nos vários cursos das universidades 
uma vez foram experienciados pela primeira vez e, hoje, 
ajudam a formar os profissionais das diversas áreas. A 
autora (2015) enfatiza que o problema dos professo-
res é achar que a formação vai lhes dar uma receita ou 
um guia para aprender a exercer a inclusão quando, na 
verdade, cada caso é um caso. A autora (2015) destaca 
que “eles (professores) esperam por uma formação que 
lhes ensine a dar aulas para os alunos com deficiência, 
dificuldades de aprendizagem e/ou problemas de indis-
ciplina” (MANTOAN, 2015, p. 79). Os professores espe-
ram aprender algo que garanta a solução de problemas 
enfrentados em sala de aula, porém isso não acontece. 
Oliveira (2014) enfatiza que a prática deve ser valoriza-
da e que nem sempre a teoria vem antes da prática.

Metodologia

Para construir este artigo, utilizei predominante-
mente os textos de Dewey (2011), Oliveira (2014) e Per-
renoud (2001), pois iriam embasar melhor a respeito do 
objeto de estudo que é a complexidade dada à profissão 
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do professor. Para exemplificar esta complexidade exis-
tente na profissão do professor decidi fazer um relato de 
experiencia sobre uma experiência que eu tive no ano 
de 2018 no Centro de Línguas da Universidade Federal 
de Goiás. Nesta turma haviam treze estudantes matri-
culados, doze estudantes videntes e uma estudante 
cega. Ter uma estudante cega em sala de aula de língua 
inglesa foi uma experiencia nova e enriquecedora para 
mim como professora e também foi algo novo para os 
alunos presentes naquela turma. No intuito de otimizar 
as aulas os procedimentos usados em sala de aula para 
incluir a estudante cega foi o uso do projetor (para si-
tuar os estudantes videntes mais rápido e ter mais tem-
po para auxiliar a estudante cega), o livro ( que eu digitei 
as pares importantes para a estudante cega, já que não 
foi possível imprimi-lo em braile), e-mail ( para mandar 
atividades digitadas e para a correção das atividades. 
Tendo em mente que o computador da estudante cega 
lê os arquivos digitados mandados para ela.) e etc. 

Tendo isso em vista, optei por explorar um relato de 
experiência em que, além de demonstrar a complexida-
de de se ser professor, também refletiu como eu (a pro-
fessora) lidei com a experiência de ensinar inglês para 
uma estudante cega. Optei também por discorrer a res-
peito de uma aula que ministrei para exemplificar como 
incluí em minhas aulas a prática da inclusão. Houve a 
procura por artigos e livros que discorrem a respeito 
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de ensino, metodologia, didática e inclusão para que eu 
pudesse embasar a experiência. 

Decidi produzir o relato tentando fazer uma ponte 
com a literatura, interpretando as informações que foram 
compartilhadas e também dando minha opinião. Seguin-
do estes passos, este artigo buscou discutir a respeito da 
profissão do professor em ação e compartilhar como eu 
como a professora desta turma tomei minhas decisões 
ao ter uma estudante cega em uma turma regular. 

Discussão de Resultados

Primeiramente, faço aqui um relato de experiência 
em dar aula em uma turma regular em que tinha uma 
estudante cega. Logo, eu descrevo uma aula que lecionei 
nesta turma, cujo plano de aula está no anexo ao final 
deste artigo. Eu destaco alguns pontos relevantes que 
dizem respeito às minhas decisões enquanto professo-
ra, tentando obter um olhar mais reflexivo sobre a prá-
tica da inclusão. Por meio da discussão levantada será 
possível perceber a complexidade existente na profissão 
do professor que Perrenoud (2001) menciona.

Quando eu me deparei com a notícia de que teríamos 
uma estudante cega em sala de aula, eu me senti com 
medo e insegura. Veio um sentimento de que eu não 
estava preparada para aquela situação que saía do meu 
cotidiano de sala de aula, pensei que eu não tinha forma-
ção o suficiente para lecionar para aquela aluna. Senti 
que eu não iria conseguir fazer com que ela aprendes-
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se comigo, porque eu não tinha experiência, até então, 
com estudantes cegos. Sempre me vi como uma pessoa 
muito perfeccionista e naquela situação eu sentia que 
não ia conseguir dar o meu melhor para aquela aluna. 
Mantoan (2015) discorre a respeito da formação de pro-
fessores no Brasil e sobre como tem ocorrido a prática 
da inclusão. Ela afirma que isso está em andamento nos 
cursos que preveem a formação de professores, porém 
a autora destaca que ainda há um longo caminho a ser 
percorrido. Eu me enquadrava entre estes professores 
que estão caminhando e aprendendo a incluir todos.

A autora (2015) também argumenta que existe uma 
frase utilizada por vários professores ao se depararem 
com uma estudante cega em sala de aula. A frase é “não 
estou preparada”. E foi uma das coisas que eu mais pen-
sava, porém eu soube valorizar a oportunidade que tive 
de aprender. Porém, algo que também me deixava pen-
sativa era quando meus colegas, também professores de 
língua estrangeira, falavam que também não estavam 
preparados para dar aula para uma estudante cega ou 
qualquer estudante com alguma deficiência física. Dessa 
forma, eu me sentia com mais medo por ser eu a profes-
sora, porém me dava uma certa segurança ao perceber 
que se eu não estava preparada, eles também não esta-
vam. Assim, eu me sentia menos culpada por não saber 
como praticar a inclusão.

Mesmo passando por esse momento de insegurança, 
eu decidi fazer algo a respeito e procurei falar com meu 
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supervisor da época e com a, então, coordenadora do 
CL. Fiz algumas perguntas sobre se já havia tido algum 
estudante cego em sala de aula antes, porém nenhum 
deles haviam passado por esta experiência ou tiveram 
alunos com outro tipo de deficiência. Sendo assim, me 
foi sugerido ler mais a respeito de inclusão e sobre en-
sino de inglês para cegos, porém descobri que este é um 
tema que as pesquisas não abordam diretamente. Assim, 
percebe-se que eu fiz o que Perrenoud (2001) descreve 
que é importante na nossa profissão: como professores 
nós devemos procurar conversar com outros profes-
sores sobre as experiências e práticas deles, para que 
possamos compartilhar conhecimento. A profissão do 
docente pode ter uma abordagem de aprendizagem co-
laborativa entre professores.

Ao conversar com meu supervisor e ao ter mais lei-
tura a respeito de inclusão, me senti mais segura para 
assumir o compromisso de ensinar inglês para aquela 
turma que incluía a aluna cega. Assumi o compromisso 
de fazer o meu melhor, levando minhas experiências an-
teriores, tentando adaptar minha prática e as atividades 
para que todos pudessem ter acesso ao que eu estava 
desenvolvendo em sala de aula. Assim, eu tentei de-
monstrar o amor pelo meu trabalho e construir um grau 
de afetividade com os estudantes, pois, segundo Olivei-
ra (2014), para que haja aprendizagem no ambiente da 
sala de aula, a atmosfera afetiva tem que ser positiva. O 
estudante se sentir bem, confortável e seguro em sala 
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de aula é um fator muito importante para o processo de 
ensino e aprendizagem de acordo com o autor. Com base 
nessa perspectiva, levei muito em consideração essa re-
lação de professor e alunos.

Ao planejar as minhas aulas eu sempre levei em con-
sideração as diferenças dos meus estudantes e como a 
aula poderia ser adaptada para que houvesse a partici-
pação de todos, sem exceção. Sentia que agora eu tinha 
que reforçar ainda mais meu desejo para que todos par-
ticipassem e tivessem está oportunidade e a liberdade 
de participar. Mantoan (2015) defende tal postura ao 
dizer que incluir é não deixar ninguém de fora. Sendo 
assim, percebe-se o grau de complexidade existente 
em um dos deveres do professor citado por Perrenoud 
(2001) que é o planejamento das aulas. De acordo com 
o autor, o professor deve planejar as suas aulas e, assim, 
controlar o contexto e o que pode vir a acontecer nesse 
contexto. Aí se dá o grau de complexidade que tange a 
profissão do professor.

Quando eu planejava alguma atividade escrita com 
os alunos eu tentava fazer a mesma atividade com a 
estudante cega, porém com algumas adaptações. Por 
exemplo, quando tinha atividades de produção escrita, 
entrega de parágrafos sobre temas diversos etc., os pa-
rágrafos dos alunos videntes eram feitos manualmente 
e entregues em sala de aula, enquanto as atividades da 
estudante cega eram feitas no computador e enviados 
para o meu e-mail para serem corrigidos e para a obten-
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ção de nota. Aqui, podemos ver que houve estratégias 
que foram usadas por mim (a professora) evitando, as-
sim, que houvesse uma discrepância no que era cobrado 
dos alunos videntes e da estudante cega.

Em sala de aula houve também o uso de recursos tec-
nológicos tais como projetar o livro e as atividades como 
estratégia para que eu, ao invés de escrever no quadro, 
poupasse tempo e conseguisse dar o apoio necessário 
para a estudante cega. Eu aprendi a usar a tecnologia ao 
meu favor, pois conseguia facilitar para que os estudan-
tes videntes visse onde eu estava no livro e sobre o que 
eu estava falando, sem ter que repetir a mesma coisa 
várias vezes e sem que eu tivesse que repetir a página e 
o exercício. Assim, enquanto os estudantes videntes se 
encontravam no livro e faziam certa atividade, eu tinha 
tempo de dar assistência para a estudante cega. Ensinar 
o que ela não tinha compreendido juntamente com os 
outros, situá-la sobre o que estávamos fazendo, explicar 
a atividade que os estudantes videntes estavam fazendo 
naquela hora e explicar qual seria a próxima ativida-
de. Quando não era possível ela (estudante cega) fazer 
a atividade exatamente como os estudantes videntes 
estavam fazendo, eu fazia oralmente com ela a mesma 
atividade. Sempre buscando adaptar as atividades. 

Outra estratégia de ensino que eu aprendi a utilizar 
mais na minha prática foi a repetição e a soletração 
das palavras para que a estudante cega também tives-
se acesso ao que estava sendo escrito no quadro para 
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os estudantes videntes. Sempre gostei de reservar um 
canto do quadro para ir colocando palavras novas que 
aparecem durante a aula e, para que a estudante cega 
participasse, eu pedia para que os demais estudantes 
dissessem a palavra e depois repetissem para que ela 
também tivesse a oportunidade. Então, eu pedia para 
eles soletrarem as palavras e pedia o mesmo para a es-
tudante cega igualmente para que ela soubesse como se 
escreve as palavras e, assim, eu poderia cobrar isso dela 
quando ela me mandava parágrafos pelo e-mail para eu 
corrigir. Ao final da aula eu pedia para que todos os alu-
nos lessem a lista de vocabulário e repetissem para que 
eles também praticassem a pronúncia. Eu sempre prezei 
pela participação de todos ativamente sendo assim me 
recordo da concepção de Oliveira (2014) sobre o ensino 
como facilitação da aprendizagem, pois eu demonstrei e 
reconheci a importância de todos os estudantes serem 
ativos em sala de aula e serem responsáveis também 
pelo processo de ensino e aprendizagem deles. 

Ao trabalhar com gramática em sala de aula, eu fazia a 
explicação no quadro, e depois pedia para os estudantes 
irem para a parte do livro com a explicação e pedia para 
que eles lessem para mim. Assim, os estudantes videntes 
tinham acesso àquele conteúdo de duas formas (quadro 
e livro) e a estudante cega ouvia a informação duas ve-
zes de formas diferentes. A estudante cega não conse-
guiu o livro didático em braile e nem de uma forma que 
ela pudesse ter no computador para que ela pudesse ler. 
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Sendo assim, quando eu chegava em casa, eu digitava 
todas as informações referentes à unidade trabalhada 
naquela aula e enviava para a estudante cega, já que não 
houve a possibilidade de adaptar o livro didático.

A meu ver, os estudantes videntes foram muito re-
ceptivos e pacientes com a estudante cega. No início 
das aulas teve um estranhamento por se tratar de algo 
novo para todos. Os estudantes videntes, assim como eu, 
aprenderam como ajudar e como lidar com a situação. 
Eles perceberam que teriam que ter paciência, pois eu 
era uma professora só, que teria que dar assistência para 
todos os estudantes e, algumas vezes, somente para a 
estudante cega e eles (estudantes videntes) teriam que 
desenvolver a autonomia deles. A atmosfera em sala de 
aula era muito positiva, o que propiciou a aprendizagem 
não só da estudante cega como também a de todos os 
estudantes videntes e minha.

 Como mencionado anteriormente, não houve gran-
des leituras de textos, ou a experiência de outro profis-
sional que me ajudassem sobre ensino de inglês para 
cegos, mas me preocupei em praticar a inclusão e fazer o 
melhor trabalho, sempre observando e refletindo sobre 
o que estava dando certo e o que estava dando errado 
em sala de aula. Quando eu percebia que alguma ativi-
dade não tinha funcionado ou não tinha saído como eu 
havia planejado, eu procurava fazer de outra forma nas 
aulas seguintes. Tendo em mente que eu tive que fazer 
uso de experiência do que eu tinha acabado de fazer, 
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percebemos a deficiência nos cursos de formação de 
professores citada por Mantoan (2015) e a complexida-
de da profissão do professor de acordo com Perrenoud 
(2001).Ter uma estudante cega em sala de aula e saber 
agir e tomar decisões na urgência mudou muito a minha 
prática pedagógica. Atualmente, eu faço muito mais uso 
dos recursos tecnológicos e peço para os estudantes 
soletrarem as palavras importantes da unidade ao es-
crevê-las no quadro. Mantoan (2015) discorre sobre a 
prática anteceder a teoria e pude experienciar tal situa-
ção, pois aprendi na prática como era dar aula para uma 
aluna cega em uma turma regular de idioma.

Após o relato de experiência procurei analisar uma 
aula ministrada em sala de aula com a estudante cega 
e os estudantes videntes. Descrevo como eu planejei a 
aula e quais decisões foram tomadas para que a inclusão 
da estudante cega fosse feita nessa aula específica.

O objetivo da aula era que ao final os estudantes sou-
bessem como usar o possessivo (‘s) e soubessem o nome 
dos membros da família em inglês ao trabalhar com a 
árvore genealógica. A aula começou com um quebra-ge-
lo em que eu entreguei uma bola na mão dos estudantes 
e pedi para que eles passassem a bola para o colega ao 
lado (como quando brincavam de batata quente), ao pa-
rar a música a bola também deveria parar. O estudante 
que estivesse com a bola teria que soletrar o nome de 
algum objeto que tivesse aprendido na aula anterior. 
Nesta primeira atividade eu levei em consideração as es-
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tratégias de ensino que estavam sendo aplicadas: como 
a soletração e repetições das palavras. E usei a música 
como recurso para incluir a estudante cega na atividade 
de quebra-gelo.

Na segunda etapa da aula eu escrevi no quadro, “Who 
is your mother’s mother? (Quem é a mãe da sua mãe?)” 
e, a partir dessa pergunta, eu expliquei como o ‘s fun-
ciona na língua inglesa. Sendo assim, eu fiz mais uso 
da habilidade oral (listening) dos estudantes, pois não 
houve grande importância em ver a pergunta que estava 
escrita no quadro. Eu não podia deixar de ler a pergunta 
para situar a estudante cega. Após a explicação da gra-
mática, eu comecei a induzir os estudantes a falarem 
sobre as suas famílias e assim eles perceberem a falta de 
vocabulário deles a respeito do vocabulário relativo aos 
membros da família. Assim, consegui despertar a curio-
sidade dos estudantes e perguntei quais os membros da 
família que eles sabiam em inglês. Assim, fiz com que 
os estudantes fossem sujeitos ativos e também colabo-
rassem com a aula, o que é importante de acordo com a 
visão de Oliveira (2014).

Na quarta atividade do plano de aula, eu pedi para 
que os estudantes abrissem o livro na página 155 e para 
que fizessem uma atividade sobre família. Nesta página 
havia uma árvore genealógica em que eles tinham que 
preencher o quadradinho com a palavra que represen-
tasse cada membro da família. Enquanto os estudantes 
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videntes faziam esta atividade, eu auxiliava e fazia a ati-
vidade oralmente com a estudante cega. 

Na última atividade do plano de aula, eu pedi para que 
os estudantes fizessem sua própria árvore genealógica e 
depois, usando essa árvore, apresentasse a família para 
o colega. Enquanto os estudantes videntes faziam isso, 
eu sentei com a estudante cega e expliquei como uma 
arvore genealógica funciona. Fui fazendo perguntas 
para a estudante cega e fui montando a árvore genealó-
gica dela. Eu perguntava “Who is your mother? (Quem 
é sua mãe?) e colocava o nome na arvore genealógica, 
perguntava também: “Who is your mother’s daughter? 
(Quem é a filha da sua mãe?) e assim sucessivamente. 
Ao final da atividade, eu pedi para alguns estudantes 
apresentarem a família para a turma. E logo passei a 
tarefa de casa: uma atividade do livro que eu digitaria 
para a estudante cega e a escrita de um parágrafo so-
bre a família que todos os estudantes entregariam. Em 
cada atividade desempenhada nesta aula percebemos 
o cuidado em incluir a estudante, prever o que poderia 
acontecer, dúvidas e fatores contextuais. Assim que se 
dá a complexidade que rege a profissão do professor.

Considerações Finais

Professores, antes de mais nada, devem procurar 
estudar e dar continuidade à sua formação. Atualmente 
existem muitos meios de comunicação e ferramentas 
que podem ser usadas para ajudar os docentes a lida-
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rem com as diferentes situações que ocorrem em sala 
de aula. O professor que estuda e lê a respeito de sala 
de aula, contexto, metodologia, inclusão, didática está 
mais preparado para situações que podem ocorrer. Ao 
se deparar com alguma situação em que o ele não sabe 
como tomar uma decisão ou como agir, ele deve fazer 
o que acreditar ser melhor para aquele determinado 
momento levando em consideração toda sua formação 
e carga de leitura, mas também, após algumas situações 
inusitadas, deve buscar estudar ou ler a respeito de ou-
tras alternativas que ele poderia ter tomado. 

O objetivo principal deste artigo foi demonstrar uma 
parte da complexidade da profissão do professor com 
todas suas responsabilidades e sua obrigação de mediar 
todo o cenário da sala de aula por meio do planejamen-
to. Discutimos sobre o professor ter que tentar prever e 
antecipar situações e se preparar antes mesmo de cer-
tas situações acontecerem. Algo que se assemelha muito 
a um diálogo em que só se pode realmente controlar a 
primeira frase que se diz, pois para haver uma troca/
diálogo, depende também do que o interlocutor disser. 
Os objetivos específicos foram refletir sobre como agir 
e tomar decisões em situações de urgência e analisar 
como o professor se coloca ao praticar a inclusão em 
sala de aula com uma estudante cega. 

No que tange a profissão do professor, há momentos 
em que ele se sentirá inseguro, como foi o caso ora rela-
tado. O professor não sabe tudo e nem sempre tomará as 
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melhores decisões, porém é a prática que faz com que o 
professor melhore a sua atuação. Considerando a inclu-
são, ainda não há muitos artigos e livros que discorrem 
a respeito de ensino de língua inglesa para cegos, sendo 
assim, foi algo que dificultou a atuação da professora ao 
se deparar pela primeira vez com uma estudante cega 
em sala e também justifica o grau de importância des-
se estudo para que, eventualmente, auxilie professores 
que passem por situações semelhantes.
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Anexos

ANEXO 1 – Plano de aula

Grupo:
Inglês 2

Professora:
--------

Horário:
17:40 – 19:20

Data:  
28/08/ 2018

Duração da aula:
1 hora e 40 min

Livro:
Elementary 
English File 

Unidade: 
4A

Objetivo: Ao final da aula os aprendizes devem saber como usar o possesivo (‘s), como 
funciona uma árvore genealógica e o vocabulário de família em inglês.

Tempo Procedimento Interação Material
20 min Quebra-gelo:

Professora entrega uma bola na 
mão de um aluno e pede para que 
eles passem a bola, como no jogo 
de batata quente. A professora 
coloca uma música para tocar. 
Quando a música parar quem 
estiver com a bola vai responder a 
uma questão sobre a última uni-
dade trabalhada.
Exemplo: 
- Como se diz bolsa em inglês? 
(How do you say bolsa in English?) 
- Purse. - Como se escreve? (How 
do you spell it?) - P – U – R – S- E.

Professora – 
Alunos

Aluno –  
Alunos

Aluno –  
Professor

Bola

Caixa de som

Quadro

Canetão
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20 min
Professora escreve no quadro “Who 
is your mother’s mother?” (Quem é 
a mãe da sua mãe?)
- A partir dessa pergunta a pro-
fessora explica gramaticalmente 
como se usa o possessivo (‘s) e para 
que se usa. (Tanto para quando 
alguém é dono de algo, quanto à 
quando alguém é um familiar de 
alguém)

P – As

As - P

Quadro

Canetão

Livro

15 min
Professora pergunta para alunos 
quais membros da família eles 
sabem em inglês. A professora faz 
uma chuva de ideias no quadro 
com o nome dos familiares.
(Quando um aluno diz um membro 
da família, a professora diz “Can 
you spell it?”. Para que o aluno 
soletre a palavra e a aluna cega 
também tenha acesso a aquela 
informação)

P – As

As – P

As - As

Quadro

Canetão

20 min
Após a explicação a professora 
pede para que os alunos façam 
a atividade sobre vocabulário da 
página 155 do livro do aluno. 
(Enquanto alunos videntes fazem a 
atividade por escrito, a professora 
se senta com a aluna cega e faz a 
atividade oralmente.)

P – As

P- A

A - P

Livro

Quadro

Canetão
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25 min
A professora pede para que os 
alunos façam uma arvore ge-
nealógica e depois apresente a 
sua família para o seu parceiro. 
Enquanto alunos videntes faz a 
atividade dessa forma, a profes-
sora se senta com a aluna cega 
e faz perguntas em inglês sobre 
a família dela e a professora vai 
fazendo a arvore para a aluna cega. 
Ao terminar, a aluna cega apresen-
ta a sua família para um colega da 
turma.

P – As

A – A

As - P

Papel

Caneta

Tarefa de casa:
Fazer a tarefa do Workbook (Livro 
de atividades) da unidade 4ª
Escrever um parágrafo de no mín-
imo 8 linhas sobre a sua família, 
usando o possessivo (‘s). Entregar 
somente na PRÓXIMA AULA junta-
mente com a arvore genealógica.
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HISTÓRIAS DE ESCRITA E DE LEITURA: 
NARRATIVAS PESSOAIS DE ALUNAS AS 
AULAS DE ESPANHOL DO CL/UFG

Ana Carolina de Carvalho Moura Silva

Introdução

Aprender uma língua estrangeira tem sido cada vez 
mais necessário por diversas questões: trabalho, estu-
dos, lazer, entre outros. Deste modo, é preciso que o en-
sino dessa língua acompanhe todas as necessidades do 
aprendiz e contribua para a sua formação. É importante, 
também, que tanto o aluno quanto o professor reflitam 
sobre todos os aspectos que envolvem o processo de en-
sino-aprendizagem de uma língua estrangeira, fazendo 
com que tenha sentido e relevância para o estudante. 

Este estudo tem por objetivo refletir sobre as respos-
tas às perguntas e as narrativas apresentadas por alu-
nos que cursavam o nível 6 de um curso livre de língua 
estrangeira, no caso a língua espanhola. Assim como 
Alberto Manguel (1997) trata em seu livro Uma História 
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da Leitura acerca de toda a sua história de leitura e da 
história da leitura no mundo, trataremos aqui sobre a 
história da leitura e escrita dos estudantes, sobre suas 
representações para os conceitos de leitura e escrita e 
sobre como eles perceberam a cultura nas suas leituras 
e produções escritas no decorrer do curso de espanhol. 
Destacamos que, durante as aulas, o conceito de cultura 
abordado com as discentes foi o discutido por Kramsch 
(1998). Para a autora, língua e cultura são indissociá-
veis, ou seja, estão totalmente interligadas e não devem 
ser concebidas e abordadas separadamente. Ou seja, ao 
se ensinar algum conteúdo na sala de aula de língua es-
trangeira estamos, também, ensinando cultura.

Autores como Roger Chartier (1988, 1994), Manguel 
(1997), Orlandi (2006), Woodward (2006) e Arnoux 
(2010), trazem embasamento teórico à nossa pesquisa. 
Chartier (1988) contribui com um aporte teórico sobre 
textos, leituras e os leitores. Manguel (1997) traz muitas 
contribuições tratando da história da leitura que não é 
somente dele, mas que faz parte da história de leitura de 
todos nós. Orlandi (2006) nos apresenta os conceitos do 
inteligível, do interpretável e do compreensível. E Woo-
dward (2006) e Arnoux (2010) abordam em seus textos 
o construto representação.

A nossa pesquisa foi realizada com um grupo de seis 
alunos de nível básico-intermediário de proficiência, no 
primeiro semestre do ano de 2019, que estavam con-
cluindo os estudos no curso de espanhol do CL/FL/UFG. 
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Entretanto, apenas quatro estudantes realizaram todas 
as atividades e, portanto, apresentaremos reflexões so-
mente sobre as respostas e narrativas delas. A fim de res-
guardar a identidade das participantes, elas escolheram 
os seguintes pseudônimos: Luna, Rosa, Marina e Flor. 

Realizamos uma atividade escrita com as participan-
tes. A proposta era que fizessem uma narrativa em es-
panhol a respeito de sua história de leitura e de escrita: 
sobre como aprenderam a ler e escrever e como foi a 
relação das participantes com esses dois processos nos 
dias atuais, além de mencionarem como perceberam a 
cultura apresentada nas aulas do curso de espanhol. As 
narrativas foram realizadas em espanhol, pois era uma 
atividade do curso. E algumas perguntas orientadoras 
foram propostas:

• 1. ¿Qué es lectura para ti?
• 2. ¿Cómo se relacionan la lectura y la escritura en tu 

vida?
• 3. ¿Cómo has percibido la cultura en tus clases de 

español durante el curso? ¿Las propuestas de escritura 
y lectura te permitieron aprender sobre cultura?

No tópico a seguir apresentamos reflexões sobre o 
conceito de representação.

1. O que é representação?

Para iniciarmos a reflexão sobre os conceitos de re-
presentação, apresentamos uma primeira abordagem 
apresentada nas OCEM (Orientações Curriculares para o 
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Ensino Médio). Segundo citado no documento, “a repre-
sentação funciona como se a enunciação em uma língua 
significasse apenas a expressão de conteúdos linguísti-
cos” (GRIGOLETTO, 2003 apud OCEM, 2006, p. 133). Essa 
é uma visão muito limitada sobre a representação duran-
te o processo de ensino-aprendizagem de espanhol. 

Considerando o conceito de representação defendido 
por Hall (1995), podemos entender que este se vincula 
ao conceito de formação da identidade. Hall (1995, p. 
224 apud SILVA, 2001, p. 198) apresenta duas possíveis 
visões para a representação: uma refere-se a uma teoria 
mimética da representação, ou seja, “a linguagem é vista 
como exercendo um papel meramente expressivo, refle-
xivo”. Na segunda visão, defendida por Hall, a linguagem 
é vista não apenas como o meio pelo qual a realidade 
se torna “acessível”, mas, sobretudo, como constituindo, 
produzindo, formando a “realidade”. 

Segundo Tadeu da Silva (2010, p. 91), “a representa-
ção é um sistema linguístico e cultural” e, também, “é, 
como qualquer sistema de significação, uma forma de 
atribuição de sentido” (ibid). Deste modo, a maneira 
como o homem vê e explica o mundo são as representa-
ções que esse sujeito tem dele. 

Woodward (2006, p. 17) define a representação 
como “um processo cultural” e que “estabelece identi-
dades individuais e coletivas”. Woodward (2006, p. 17) 
afirma, também, que “a representação inclui as práticas 
de significação e os sistemas simbólicos por meio dos 
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quais os significados são produzidos, posicionando-nos 
como sujeitos”. Deste modo, as representações não se 
limitam a signos que expressam o que é representado. 
Esses signos são muito mais que apenas símbolos, são 
ainda criadores de sentido. Ou seja, os sentidos criados 
são tão reais quanto à própria realidade. 

Por fim, apresentamos a definição de Arnoux (2010, 
p. 17)1 para esse mesmo conceito. A autora afirma que 
a representação é “uma forma de conhecimento social-
mente elaborada e compartilhada, que tem uma meta 
prática e que coopera na construção de uma realidade 
comum a um conjunto social”. Em outras palavras, a 
representação está intrinsecamente ligada à identidade 
social ou coletiva.

Apresentamos o construto representação porque en-
tendemos que é necessário compreender que as visões 
apresentadas pelas estudantes a respeito dos processos 
de leitura e escrita, perpassam por uma construção 
identitária individual e coletiva. A maneira que cada 
uma entende os conceitos e os representa em suas fa-
las, mostra como elas constroem uma realidade que, ao 
mesmo tempo que é individual, tem marcas do coletivo 
do qual fazem parte.

No que se refere ao conceito de identidade, Tadeu 
da Silva (2010) aborda as representações sobre esse 

1  Arnoux (2010, p. 17) “una forma de conocimiento socialmente elabo-
rada y compartida, que tiene una meta práctica y que coopera en la 
construcción de una realidad común a un conjunto social”.
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construto. O autor apresenta a identidade cultural ou 
social como o conjunto de características que tornam 
os grupos sociais o que são, ou seja, são esses fatores 
que os identificam como um grupo. Porém, é necessário 
destacar que aquilo que eles são não se separa daquilo 
que eles não são. Isto é, a identidade e a diferença estão 
imbricadas. Tadeu da Silva (2010, p. 47) afirma que “[...] 
aquilo que ‘é’ é inteiramente dependente daquilo que 
‘não é’. Em outras palavras, a identidade e a diferença 
são construídas na e pela representação: não existem 
fora dela”. Portanto, podemos entender que os grupos 
sociais se formam a partir de certas condições que fa-
zem com que os seus participantes tenham caracterís-
ticas comuns. E esse processo de formação dos grupos 
sociais não é natural, pois essas condições precisam ser 
representadas. Os grupos sociais utilizam-se da repre-
sentação para formar as suas identidades.

Ademais, no momento de falarem sobre a cultura, 
as participantes também expõem suas representações 
para esse conceito: como o entendem, como o veem e 
vivem nas suas práticas sociais.

No seguinte tópico, apresentamos o construto leitura.

2. O que é leitura?

Como definir o que é o processo de leitura? Um pou-
co complexo talvez. Para uns, a leitura é um momento 
de sair do mundo real para poder entrar em um mundo 
completamente imaginário. Para outros, ler pode signi-
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ficar uma obrigação, algo que o faz sentir-se insatisfeito, 
incomodado. Enfim, vamos pensar sobre o processo de 
leitura a partir de algumas visões. 

Paulo Freire (1989) afirma que “a leitura do mundo 
precede a leitura da palavra”. Ou seja, o processo de lei-
tura da realidade vivida pelo estudante, do seu mundo, é 
anterior ao processo de alfabetização. Aprender a ler as 
palavras, os textos escritos, é um processo que depende 
do aprender a entender e ler o mundo de forma crítica 
e profunda. Na verdade, são ações que se relacionam de 
forma dinâmica e de completude. 

O autor Chartier (1988, p. 121) afirma o seguinte: 
as práticas de leitura tem por objetivo 
identificar, para cada época e para cada 
meio, as modalidades partilhadas do ler 
– as quais dão formas e sentidos aos ges-
tos individuais - , e que coloca no centro 
da sua interrogação os processos pelos 
quais, face a um texto, é historicamente 
produzido em sentido e diferenciada-
mente construída uma significação. 

Podemos entender, portanto, que as práticas de leitu-
ra dão sentido às ações humanas segundo a sua época e o 
lugar nos quais se dão essas práticas. Ou seja, as práticas 
de leitura formam as identidades humanas em diversos 
períodos históricos e em muitos lugares no mundo. Ou-
tra questão muito importante apresentada por Chartier 
(1996) é a de que as significações dos textos são consti-
tuídas pelas leituras que se apoderam desses textos, ou 
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seja, a leitura tem o pode de dar significado aos textos, 
levando-os a ganhar vida.

Manguel (1997) afirma no capítulo A Última Página, 
do seu livro Uma história da leitura, que: “Todos esses 
são leitores, e seus gestos, sua arte, o prazer, a respon-
sabilidade e o poder que derivam da leitura, tudo tem 
muito em comum comigo. Não estou sozinho”. Como é 
profundo o que nos apresenta Manguel. Para ele, a leitu-
ra pode e realiza diversas coisas ao mesmo tempo: leva 
os leitores à contemplação, ao prazer, à responsabilida-
de, à reflexão, à mudança. Isto é, a leitura é um processo 
comum a todos os que podem aprendê-la e que atuará 
de distintas maneiras em cada indivíduo, mas tem o po-
der de levá-los a uma libertação e a uma autonomia. 

As participantes de nossa pesquisa, em suas narra-
tivas, falaram sobre uma pergunta que era: ¿Qué es la 
lectura para ti? As respostas das estudantes têm muito 
em comum com o apresentado pelos autores que citamos. 

A participante Luna, no exemplo 1, a seguir, comenta 
como a leitura tem um valor e uma importância, confor-
me apresentados por Manguel (1997). Para ela, a leitura 
é libertadora e tem o poder de fazê-la viajar durante o 
seu processo.

Exemplo 1 - Luna:
“Leer para mí es libertarme, es ir adonde 
no puedo, es conocer lo que no podría.” 
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Por sua vez, a participante Flor afirma que a leitura 
para ela é para a aquisição de conhecimento, para a re-
flexão e a autonomia. Como apresentado no exemplo 2.

Exemplo 2 - Flor:
“La lectura es, para mí, poder adquirir 
conocimiento, poder pensar sobre lo que 
leí e intentar aprender algo con eso.”

A partir do que discutimos e apresentamos neste tó-
pico, podemos entender que a leitura pode levar o leitor 
a um processo de autonomia e de conhecimento, fazen-
do com que o texto deixe de ser apenas um conjunto de 
signos, passando a ter significados segundo a visão e a 
ação de cada leitor. Do mesmo modo, o leitor passará 
por alguma mudança, por reflexões e atuará mediante 
a leitura. Ele dará significado para a leitura e a leitura 
atuará sobre ele também.

No tópico a seguir, discorremos um pouco acerca do 
papel do leitor durante o processo de leitura.

3. O papel do leitor

Em nossa discussão sobre o que é a leitura e o seu pa-
pel e influência na vida do leitor, temos que pensar tam-
bém acerca da importância do papel do ledor durante o 
processo de leitura. Pensamos que esse papel é de uma 
relevância imensurável, pois atua sobre o que está lendo.

Segundo Rojas (1507 apud CHARTIER, 1988, p. 122), 
os contrastes na recepção do texto que ele propôs ao pú-
blico têm a ver, em primeiro lugar, com os próprios lei-
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tores, cujos juízos contraditórios devem ser inscritos na 
diversidade de caráter e de humor, além da diversidade 
de aptidões e de expectativas. Essa afirmação é muito im-
portante para começarmos a pensar na importância do 
leitor no processo de leitura.  Como apresentado pelo au-
tor, a leitura e como será interpretada dependerá de cada 
leitor, de como no momento da leitura ele se encontrará. 
Ou seja, são muitos fatores referentes ao processo de lei-
tura e como será a leitura conforme o leitor que a realiza.

Manguel (1997), em suas reflexões iniciais no seu 
livro (e que talvez sejam finais, já que o capítulo se de-
nomina A Última Página), trata um pouco a respeito do 
papel desse leitor, um leitor que não é alheio à leitura 
que faz. Manguel (1997, p. 19) afirma: 

E, contudo, em cada caso é o leitor que 
lê o sentido; é o leitor que confere a um 
objeto, lugar ou acontecimento uma 
certa legibilidade possível, ou que a re-
conhece neles; é o leitor que deve atri-
buir significados a um sistema de signos 
e depois decifrá-lo. Todos lemos a nós e 
ao mundo à nossa volta para vislumbrar 
o que somos e onde estamos.

O autor coloca o leitor em um papel muito importan-
te, pois ele é responsável por dar sentido e significados 
ao mundo, às coisas ao seu redor e até a si mesmo. Não 
é somente decifrar os códigos, os signos, mas dar sig-
nificado a cada um deles segundo a época e o lugar nos 
quais se situa o leitor. 
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No próximo tópico fazemos uma relação entre os pro-
cessos de leitura e de escrita.

4. A relação entre leitura e escrita

Manguel (1997) trata também sobre quando apren-
deu a ler e a escrever. O autor afirma que aprendeu a ler 
primeiro, somente depois aprendeu a escrever. Será por 
quê? Talvez porque as palavras já escritas e ali, prontas 
para serem descobertas, estiveram ao seu redor espe-
rando que ele as decifrasse. No caso das nossas partici-
pantes foi um pouco diferente. Nas suas narrativas sobre 
a sua história de leitura e escrita, todas mencionaram 
como foi que aprenderam a ler e a escrever. Seleciona-
mos alguns fragmentos:

Exemplo 3 - Marina:
“Yo fui muy curiosa en aprender a leer y a 
escribir. (...) Yo aprendí a leer primero las 
vocales y después las palabras. Después 
aprendí a escribir mi nombre.”

Exemplo 4 - Luna:
“Yo aprendí a leer y a escribir cuando 
era niña, en la escuela. Aprendí a leer 
primer.”

Exemplo 5 – Rosa:
“Yo aprendí a leer a los trece años de 
edad, mas ya sabía escribir desde muy 
pequeña.”
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Exemplo 6 – Flor:
“Comencé a leer y a escribir con seis o 
siete años de edad, como la mayoría de 
los niños que entran en la escuela con 
esa edad. No sé cuál aprendí primero, 
pero creo que fue más o menos al mismo 
tiempo.”

Como podemos observar nos exemplos citados, a 
maioria dos leitores aprende a ler primeiro ou quase ao 
mesmo tempo em que aprende a escrever. Para alguns 
é uma descoberta espetacular. Para outros, talvez não 
seja uma experiência tão libertadora em um primeiro 
momento, já que a maioria aprende a ler na escola.

Manguel (1997, p. 86) cita o seguinte: “A partir das 
anotações idênticas os visitantes poderiam descobrir 
que nos ensinavam a ler não para o prazer ou conhe-
cimento, mas apenas para a instrução”. Neste capítulo, 
denominado O Aprendizado da Leitura, o autor conta 
como eram as atividades de leitura na escola em que 
estudava em Buenos Aires, nos seus primeiros anos de 
escola. Manguel descreve a sua sala de aula, como seus 
colegas e ele se sentavam, como se posicionava a profes-
sora. E ele chega à conclusão de que estão ali para serem 
instruídos, e não para ter prazer ou construir conheci-
mento por meio da leitura. 

Essa afirmação de Manguel é muito importante para 
que reflitamos como estamos lidando com o processo 
de ensino-aprendizagem de leitura e escrita em nossas 
salas de aula. Os nossos alunos sentem prazer em ler? 
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Foram apenas instruídos para decifrarem códigos ou 
descobriram a leitura de forma prazerosa e libertadora? 
E o que estão escrevendo? Escrevem por prazer?

As participantes de nossa pesquisa citaram em suas 
narrativas que a leitura e a escrita, hoje, não tem o 
mesmo significado que tinha quando elas podiam pra-
ticar quando crianças. Ou seja, antes elas podiam ler e 
escrever coisas por prazer, podiam ter leituras e práti-
cas livres de escrita também. Já atualmente, elas preci-
sam dedicar-se, principalmente, a escrita acadêmica e 
profissional que, ainda que sejam importantes por se 
relacionarem com suas áreas de atuação profissional, 
elas não sentem tanto prazer em fazer. A seguir citamos 
exemplos do que elas escreveram:

Exemplo 7 – Luna:
“Yo leía sobre cuentos infantiles y escribía 
sobre mi vida e historias con finales tris-
tes. Ahora ya no escribo más sobre eso.”

Exemplo 8 – Rosa:
“Yo leía cómics, la biblia y todo lo que en-
contraba escrito en cualquier parte. Aho-
ra ya casi no leo cómics y la biblia, todo 
que leo tiene que ver con la facultad.”

Exemplo 9 – Marina:
“Hoy hago lecturas más académicas y 
comencé a escribir con más cohesión y 
coherencia, observando la ortografía y la 
gramática.”



645

Exemplo 10 – Flor:
“Yo leo mucho, mas no tanto ahora, pues 
la facultad me ocupa mucho.”

Conforme as participantes apresentam em suas nar-
rativas, os seus processos de leitura e escrita atualmen-
te têm se relacionado muito mais com as suas atividades 
acadêmicas e profissionais do que com momentos de la-
zer e prazer. É muito importante que isso seja observado 
e nos leve a uma reflexão sobre como nossas propostas 
de leitura e escrita têm sido apresentadas aos alunos nos 
cursos livres de línguas. É necessário questionar se eles 
não se tornam apenas mais uma leitura pesada e chata e 
um texto chato que preciso escrever, sobre algo que, na 
realidade, não interessa aos estudantes e, muitas vezes, 
nem fazem sentido.

Para Döblin (MANGUEL, 2007, p. 15), “escrever era 
um processo que nos levava do presente ao futuro, um 
fluxo constante de linguagem que permitia que as pala-
vras dessem forma e nome a uma realidade sempre em 
processo de formação”. Ou seja, a escrita também tem 
um importante papel na formação sócio-histórica das 
sociedades. É por meio dos registros escritos que nós 
podemos ter acesso a toda a história de um povo, conhe-
cer sua sociedade, sua vida cotidiana, seu modo de ver o 
mundo, de pensar, de agir.

Orlandi (1988, p.59) trata em seu capítulo O inteligí-
vel, o interpretável e o compreensível a respeito da leitura 
a partir de uma perspectiva discursiva. A autora afirma 
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que o escritor e o leitor participam do processo de cria-
ção de significados: tanto quem escreve, como quem lê 
produz sentido ao texto produzido/lido. A autora dá 
ênfase a como o leitor atua sobre o texto e, segundo suas 
palavras, “quando estamos lendo, estamos participando 
do processo (sócio-histórico) de produção dos sentidos 
e o fazemos de um lugar social e com uma direção histó-
rica determinada”.

Para concluir essa reflexão, Orlandi (1988, p. 103) 
afirma que: “os sentidos são criados. São construídos 
em confrontos de relações que são sócio-historicamente 
fundadas e permeadas pelas relações de poder com seus 
jogos imaginários”. 

A autora apresenta outros conceitos sobre esse pro-
cesso de leitura e como o leitor atua sobre ele: o inteli-
gível, o interpretável e o compreensível. Esses seriam os 
níveis de leitura apresentados pelo leitor. 

• No nível do inteligível o leitor decodifica e abstrai a 
informação. O processo necessário neste nível é a al-
fabetização.

• No nível do interpretável o leitor consegue tirar mais 
elementos textuais da leitura e chega ao conhecimento.

• No nível do compreensível o leitor têm os níveis an-
teriores, mas também consegue entender o discurso 
apresentado no texto, chegando a adquirir sabedoria 
a partir da leitura.

Precisamos refletir sobre a importância do papel do 
leitor/escritor na construção dos sentidos e dos signifi-
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cados. Nossos estudantes precisam apropriar-se dessa 
construção nos seus processos individuais e coletivos 
de escrita e leitura. Nós, como docentes, necessitamos 
criar condições para que nossos alunos a atingirem to-
dos esses níveis de leitura.

No último tópico discorremos sobre como a cultura 
se apresenta por meio da leitura e sobre como ambas 
representam o ser humano e sua vida.

5. A cultura apresentada por meio da leitura

Ao longo do tempo, as concepções de língua e cul-
tura foram se modificando, até serem compreendidas 
como intrinsecamente ligadas. Deste modo, conside-
ramos importante definir cultura a partir de alguns 
importantes autores. Clifford Geertz (2008) apresenta 
o conceito cultura como semiótico, considerando que a 
cultura é constituída por teias de significados tecidas e 
formadas pelo homem. Segundo o autor (2008, p. 4), “o 
homem é um animal amarrado a teias de significados 
que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo 
essas teias e a sua análise”. 

O autor Laraia (2001) apresenta explicações so-
bre cultura, a respeito de como pessoas de diferentes 
culturas veem e interpretam o mundo de formas tão 
diferentes. Outro importante aspecto abordado pelo 
autor refere-se ao etnocentrismo. Ele analisa como o 
etnocentrismo contribui para a ocorrência de conflitos 
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que surgem quando uma cultura se considera melhor e 
superior à outra. Segundo Laraia (2001, p. 72-73),

[o] fato de que o homem vê o mundo 
através de sua cultura tem como con-
seqüência a propensão em considerar o 
seu modo de vida como o mais correto 
e o mais natural. Tal tendência, denomi-
nada etnocentrismo, é responsável em 
seus casos extremos pela ocorrência de 
numerosos conflitos sociais.

Manguel (2007, p. 19) discorre sobre como, a partir 
de histórias contadas, a partir de histórias lidas, pode-
mos reconhecer o outro e o outro nos reconhecer. Pode-
mos entender, então, que se cada vez mais lemos, lemos 
o outro, lemos a cultura do outro, provavelmente tere-
mos uma menor ocorrência do já citado etnocentrismo. 
Ele afirma que,

se ser é ser percebido, como notou o 
bispo Berkeley, ilustre contemporâneo 
do rabino Uri, então saber que existimos 
supõe o reconhecimento dos outros 
que percebemos e que nos percebem. 
Poucos métodos são mais adequados a 
essa tarefa de percepção mútua do que a 
narração de histórias. 

A participante Rosa nos mostra exatamente isso em 
sua narrativa:
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Exemplo 11 – Rosa:
“Leer es comprender lo que el otro dice. 
Escribir es expresarse de manera que el 
otro me comprenda.”

A partir do que a participante Rosa expressa em sua 
fala, podemos entender que ela caminha para uma ati-
tude relativista e, talvez, até uma postura intercultural. 
Para entendermos melhor essas posturas apresentamos 
as reflexões de Casal (1999). Para a autora, a atitude re-
lativista propõe que o conhecimento e a análise de ou-
tras culturas partam dos próprios valores culturais de 
quem aprende a língua estrangeira e, também, estabele-
ce certa igualdade entre as duas culturas. Nesta postura, 
aparentemente encontramos o respeito e a tolerância, 
mas falta o interesse em manter um encontro entre di-
ferentes culturas. E sobre a postural intercultural a au-
tora comenta que é uma atitude que parte do respeito a 
outras culturas e acrescenta um interesse em buscar os 
encontros em igualdade das diferentes culturas. Deste 
modo, poderá haver uma visão crítica, mas sem rejeitar 
nenhuma de suas instituições.

Quando tratamos de aprender uma nova língua-cul-
tura estamos dizendo que a língua é muito mais que ape-
nas um sistema de códigos linguísticos e que, portanto, 
está ligada à cultura. A autora Kramsch (1998, p. 3-4 
apud SANTOS, 2004, p. 106-107) corrobora essa rela-
ção inseparável de língua-cultura. Para essa autora, “[...] 
a língua expressa uma realidade cultural, [...] incorpora 
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uma realidade social, [...] e simboliza uma realidade cul-
tural”. A autora López (2005) apresenta três classifica-
ções para a cultura. A cultura essencial está diretamente 
ligada à cultura. Além disso, nela temos a presença do 
componente sociocultural, a parte mais compartilhada 
por todos e mais estável no tempo. Logo, temos a cultura 
legitimada. Segundo a autora, esse tipo de cultura está 
sujeito a um maior número de modificações e um núme-
ro menor de pessoas tem acesso a ela. Fazem parte dela 
os produtos convertidos em emblemas, em partes da 
simbologia cultura e do imaginário do povo. Por último, 
López (2005) nos apresenta a cultura epidérmica. Essa 
classificação não é compartilhada por todos os falantes 
e se refere às culturas de grupos distintos, tendo carac-
terísticas muito peculiares. Refere-se a usos e costumes 
que se diferem daqueles da cultura essencial. Em nosso 
estudo, portanto, nos pautamos na cultural essencial: a 
cultura como cotidiana, a favor de todos os elementos 
que influenciam no fazer cultural dos falantes. E, tam-
bém, porque para essa autora a cultura está estreita-
mente ligada à língua.  

As participantes apresentam em suas falas o que 
aprenderam sobre cultura em suas aulas de espanhol, 
em resumo, foram apresentados principalmente a cul-
tural essencial, pois é mais compartilhada pelos falantes. 
Cada uma das alunas apresenta a cultura de uma forma: 
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como práticas sociais, como elementos culturais2 que 
são característicos de um determinado país e, também, 
cultura como intrínseca à língua, como a participante 
Rosa nos mostra.

Exemplo 12 – Luna:
“En relación a la cultura durante el curso 
de español, creo que estudiamos mucho 
la cultura. Siempre los profesores traían 
textos, vídeos y películas sobre la cultura 
de varios países que hablan español.”

Exemplo 13 – Flor:
“Sobre la cultura en las clases de español, 
creo que tuvimos muchas clases sobre 
cultura: las comidas y fiestas típicas, ro-
pas, costumbres. Vimos, leímos y escribi-
mos mucho sobre eso.”

Exemplo 14 – Marina:
“Con relación al aprendizaje de la cultura 
en mis clases de español, me parece que 
fue buenísimo. Los maestros siempre 
buscan mostrarnos sobre las diferentes 
culturas, como Argentina, Perú y México, 
que me gustan mucho. Las actividades 
que hicimos hasta hoy nos ayudan 
mucho a conocer y respetar las otras 
culturas.”

2  A autora Díaz (2005) explica que os conteúdos culturais podem ser: 
a arte, a literatura, a música, a história, os filmes, os autores, perso-
nagens famosos, entre muitos outros que estão distribuídos entre as 
culturas essencial, legitimada e epidérmica. 
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Exemplo 15 – Rosa:
“Sobre la cultura en nuestras clases de 
español de Centro de Lenguas, es algo 
muy especial. Yo creo que al aprender 
una lengua extranjera estamos al mismo 
tiempo aprendiendo su cultura. Creo que 
sea lo mismo las dos cosas. Por eso es tan 
especial: en todas las clases hemos proba-
do y aprendido un poco sobre las demás 
culturas. Es muy lindo.”

A partir do que nos apresentaram as autoras Krams-
ch e López e do que percebemos nas narrativas das par-
ticipantes, podemos entender que língua e cultura têm 
muito a ver com a forma como lemos o mundo. Se é por 
meio da língua e da cultura que uma comunidade se ex-
pressa, se relaciona, elas também representam a forma 
como leem o mundo ao seu redor, como se leem e leem 
os outros com quem se relacionam. 

E retomando o conceito de representação apresentado 
por Woodward (2006) e Arnoux (2010), as participantes 
compreendem (leem) a cultura conforme suas constru-
ções identitárias individuais e coletivas. A compreensão 
que elas têm da aprendizagem da cultura em suas aulas 
de espanhol são a representação que têm do conceito a 
partir das suas vivências sociais, das suas práticas como 
sujeitos nos diversos contextos e papéis que exercem.
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Considerações Finais

Refletir sobre a nossa prática docente é uma neces-
sidade que deve ser construída dia após dia, buscando 
melhorar nossas ações e incluir os alunos nesse proces-
so. Pensar os processos de leitura e de escrita tem muita 
relevância para que possamos entender como eles se 
dão na vida de cada um de nós e como eles têm influên-
cia sobre ela também. É muito importante refletir sobre 
a relação entre a formação do sujeito a partir de sua re-
lação com a leitura e com a escrita. 

Definir esses conceitos realmente é complexo, pois 
depende de como cada sujeito os entende, os vivencia. 
Para alguns, a leitura sempre fez parte da sua história, 
sempre esteve presente na casa, na escola, no lazer. Para 
outros, o contato com a leitura poderia significar algo 
complicado e não tão prazeroso, já que para esses a lei-
tura esteja relacionada com a escola e bem sabemos que 
a vida escolar, por sua forma tradicional, pode não ser 
tão atrativa aos alunos. 

Como algumas das participantes da nossa pesquisa 
afirmaram, leitura e escrita dependem de prática. A cada 
vez que alguém lê ou escreve, ele muda algo no mundo, 
muda algo em si mesmo, muda algo nos outros. A partir 
do momento que se entende que nós somos formadores 
de opinião, que damos significados e sentidos por meio 
da leitura, entendemos também que damos significados 
e sentidos para o mundo.



654

Realizar essa proposta de produzir uma narrativa 
com as alunas foi muito prazeroso e desafiador, pois o 
curso de espanhol no Centro de Línguas é livre e, em 
certo momento, imaginamos que não teríamos aceita-
ção pelas participantes. Entretanto, pelas narrativas 
produzidas, entendemos que as alunas se interessaram 
pela reflexão e entenderam que é preciso fazer parte de 
todas as etapas do processo.

A atuação docente no Centro de Línguas permite aos 
professores ter um espaço de reflexão sobre seu papel e 
o papel dos alunos, sobre a importância que o curso tem 
na vida dos estudantes e sobre como contribui para a 
formação identitária dos sujeitos que somos. A proposta 
da produção da narrativa em espanhol buscou a reflexão 
e a fala sobre temas que fazem parte das nossas práticas 
diárias, mas que muitas vezes não tentamos compreen-
der mais profundamente. 

Podemos concluir nossas reflexões com as palavras 
de Manguel, em seu texto A voz de Cassandra. Ele afirma: 
“Ler é uma operação da memória por meio da qual as 
histórias nos permitem desfrutar da experiência passa-
da e alheia como se fosse a nossa própria”. Portanto, por 
meio da leitura nós podemos viver as histórias de outras 
pessoas como se fosse a nossa, podemos nos apropriar 
de outros tempos, de outras vidas, de outras histórias. 
Ler nos permite compreender o outro, fazer parte da 
história do outro e ele fazer parte da nossa história. Por 
meio da leitura e da escrita acessamos mundos muito 
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diferentes do nosso, mas que passam a ser parte do 
nosso mundo também. A aprendizagem de uma língua 
estrangeira, por meio de diversas práticas, nos permite 
conhecer o outro e o seu mundo.
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Apêndices

Narrativa da participante Luna

Leer para mí es libertarme, es ir adonde no puedo, es 
conocer lo que no podría. Escribir para mí es una práctica 
continua y que tiene mucho aprendizaje, principalmente 
en la escrita académica. Yo aprendí a leer y a escribir 
cuando era niña, en la escuela. Aprendí a leer primero. Yo 
leía sobre cuentos infantiles y escribía sobre mi vida e his-
torias con finales tristes. Ahora ya no escribo más sobre 
eso. En mi historia de lectura y escrita mis gustos por los 
géneros mudaron mucho. Yo no leo y escribo solamen-
te lo que me gusta. Mi relación hoy con la escritura y la 
lectura es muy buena. Tengo dificultades principalmente 
con la escrita. En relación a la cultura durante el curso de 
español, creo que estudiamos mucho la cultura. Siempre 
los profesores traían textos, vídeos y películas sobre la cul-
tura de varios países que hablan español.
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Narrativa da participante Flor 

La lectura es, para mí, poder adquirir conocimiento, 
poder pensar sobre lo que leí e intentar aprender algo 
con eso. La escritura es saber expresarse con coherencia y 
cohesión y también saber usar la lengua, tener un conoci-
miento de la ortografía y de la gramática. Comencé a leer 
y a escribir con seis o siete años de edad, como la mayoría 
de los niños que entran en la escuela con esa edad. No sé 
cuál aprendí primero, pero creo que fue más o menos al 
mismo tiempo. Antes, cuando yo vivía en Cataluña-Es-
paña, escribía mucho en catalán. Ya que era la primera 
lengua de esa comunidad autónoma. Todas las disciplinas 
eran en catalán, menos las dos clases de inglés y las dos de 
español. Desde que vine a Brasil no escribo más en catalán 
porque aquí no se usa para nada. Estudiar varias lenguas 
(incluso el latín, el griego, el inglés y el francés, aunque 
esas yo no domine), me ayudó mucho, tanto para escribir 
como para comprender los textos. Me gustaría escribir 
cuentos y novelas, pero me cuesta mucho escribir una his-
toria y seguir con ella, así que no escribo lo que me gusta. 
Yo leo mucho, mas no tanto ahora, pues la facultad me 
ocupa mucho. Tengo mucha dificultad al escribir textos 
académicos por muchas razones, tanto por la estructura, 
como por usar palabras cultas y por relacionar la teoría 
con el objeto de estudio. Sobre la cultura en las clases de 
español, creo que tuvimos muchas clases sobre cultura: 
las comidas y fiestas típicas, ropas, costumbres. Vimos, 
leímos y escribimos mucho sobre eso. 



659

Narrativa da participante Marina

Leer y escribir son práctica, es necesario practicar para 
tener más conocimiento. Yo fui muy curiosa en aprender 
a leer y a escribir. Cuando era pequeña, en la escuela, me 
gustaba ver libros con dibujos coloridos. Yo aprendí a 
leer primero las vocales y después las palabras. Después 
aprendí a escribir mi nombre. Me quedé muy feliz y co-
mencé a escribir en todas las cosas que veía. En el curso 
de Pedagogía yo leía y escribía relatorios sobre el desar-
rollo y el aprendizaje de niños de la escuela de educación 
infantil. Hoy hago lecturas más académicas y comencé 
a escribir con más cohesión y coherencia, observando 
la ortografía y la gramática. Leo y escribo lo que me 
gusta, pero algunas informaciones que no comprendo 
mucho. La lectura y la escritura académicas no son 
fáciles, pero intento hacer como me piden. Con relación 
al aprendizaje de la cultura en mis clases de español, me 
parece que fue buenísimo. Los maestros siempre buscan 
mostrarnos sobre las diferentes culturas, como Argentina, 
Perú y México, que me gustan mucho. Las actividades 
que hicimos hasta hoy nos ayudan mucho a conocer y 
respetar las otras culturas.

Narrativa da participante Rosa

Leer es comprender lo que el otro dice. Escribir es 
expresarse de manera que el otro me comprenda. Yo 
aprendí a leer a los trece años de edad, mas ya sabía 
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escribir desde muy pequeña. Yo leía cómics, la biblia y 
todo lo que encontraba escrito en cualquier parte. Aho-
ra ya casi no leo cómics y la biblia, todo que leo tiene 
que ver con la facultad. Me gusta mucho leer, mas hay 
textos académicos que a veces me causan aburrimiento 
por las dificultades de entender. Me gusta escribir, pero 
tengo dificultades para escribir, pues me falta creativi-
dad. Sobre la cultura en nuestras clases de español de 
Centro de Lenguas, es algo muy especial. Yo creo que al 
aprender una lengua extranjera estamos al mismo tiem-
po aprendiendo su cultura. Creo que sea lo mismo las 
dos cosas. Por eso es tan especial: en todas las clases 
hemos probado y aprendido un poco sobre las demás 
culturas. Es muy lindo.
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LAS ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS EN LAS 
CLASES DE ESPAÑOL/LE EN EL CENTRO DE 
LÍNGUAS/UFG BAJO UNA PERSPECTIVA 
SOCIOCULTURAL

Paula Renata Almeida Lima

Innumerables estudios, en el campo de la Lingüística 
y de la Lingüística Aplicada (LA), han demostrado cómo 
la lengua juega un papel fundamental en la interacción 
social, puesto que es desde ella que el ser humano ana-
liza los hechos y se relaciona con los otros. Así, como 
agente social, siente la necesidad de comunicarse y, para 
esto, desarrolla una serie de competencias que le garan-
tizan el éxito de la comunicación, ya sea en su propia 
lengua, ya sea en la lengua extranjera (LE) que se pro-
pone, por diversos factores, a aprender.

En ese aspecto, Fernández (2002) dice que aprender 
una LE presupone mucho más que conocer y utilizar 
adecuadamente reglas gramaticales y lexicales del nue-
vo idioma. Saber una nueva lengua exige, además de la 
competencia lingüística, otras competencias como la 
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discursiva, la estratégica y la sociolingüística. Ello se 
puede entender a partir del  concepto de competencia 
comunicativa, acuñado por Hymes (1979), y aprimora-
do por Canale y Swain (1980).

A ese respecto, Canale (1995) explica que la com-
petencia comunicativa es entendida como los sistemas 
subyacentes de conocimiento y habilidad requeridos 
para la comunicación real. El conocimiento está relacio-
nado con el saber (consciente o inconsciente) sobre el 
lenguaje y sobre otros aspectos de su uso comunicativo. 
Por otra parte, la habilidad se relaciona con la forma 
que se utiliza tal conocimiento. De ese modo, hay cuatro 
componentes que integran la competencia comunicati-
va: 1) la gramatical, que dice respecto al dominio del có-
digo lingüístico (verbal y no verbal); 2) la sociolingüís-
tica, que involucra las reglas socioculturales de uso y de 
discurso en distintos contextos; 3) la discursiva, que se 
refiere al modo como se combinan formas gramaticales 
y significados para alcanzar la producción de un texto 
oral o escrito; 4) la estratégica, relacionada con el domi-
nio de elementos de la comunicación verbal o no verbal 
para que se efective la comunicación.

Para esta investigación, consideramos imprescindi-
ble entender el término estrategia en el ámbito de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas. Según 
López (2005), las estrategias se pueden definir como 
acciones concretas (mecanismos, operaciones, planes, 
procedimientos) que se llevan a cabo para activar los 
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recursos de aprendizaje y poner en funcionamiento las 
habilidades lingüísticas en el cumplimiento de tareas de 
comunicación. 

Por tratarse de un tema tan amplio, abrangente, enfo-
camos un punto específico de la competencia estratégi-
ca que nos llamó la atención: el uso de las estrategias de 
comunicación, cómo se realizan y de qué forma contri-
buyen al proceso de aprendizaje de una LE, en este caso 
específico, la lengua meta es el Español para brasileños. 
En ese sentido, entendemos las estrategias de comuni-
cación, conforme expone Tarone (1980), como herra-
mientas usadas en la negociación de un significado, a fin 
de que la comunicación se efective.

Así siendo, discutimos los conceptos de estrategias de 
comunicación, cómo su uso puede auxiliar en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de LE bajo una perspectiva 
colaborativa y algunos puntos básicos de la teoría so-
ciocultural. Para ello, presentamos fragmentos de inte-
racciones de un grupo compuesto por 13 alumnos del 
Centro de Línguas da Faculdade de Letras/UFG, del nivel 
inicial, en el año de 2007, relacionándolos con las teo-
rías abordadas a lo largo de este estudio y observando 
si, realmente, podemos atribuirle a las estrategias co-
municativas un carácter colaborativo, en relación con 
las interacciones. 
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Algunos aspectos relevantes sobre el trayecto de la 
enseñanza de lenguas extranjeras

Casi todas las propuestas de enseñanza de lengua 
extranjera (por lo menos en teoría), actualmente, se 
comprometen con un proyecto de formación de un 
ciudadano crítico y actuante, sujeto en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Pero se sabe que esa no es una 
tarea fácil, por diversas razones, entre ellas la tradición 
de un proceso estructural en la enseñanza de lenguas. 
En las últimas décadas, sin embargo, con los avances 
científicos en el área de LA, la enseñanza de LE progre-
só, en las escuelas/colegios de enseñanza regular o en 
los cursos de idiomas. 

Si hacemos una breve recopilación de los principa-
les métodos que orientaron la enseñanza de lenguas, 
constataremos diferencias determinantes a lo largo de 
los años. El Método Gramática y Traducción, de acuerdo 
con Abadía (2000), bastante difundido en el siglo XIX, 
enfatizaba la aplicación de reglas gramaticales para la 
traducción de una lengua a otra y el aprendizaje de pa-
labras como elementos aislados. La práctica escrita era 
considerada más importante que la oral, y ello causaba 
problemas con relación a los actos reales de comunica-
ción. Observamos que, de acuerdo con este método, el 
uso de la lengua materna era visto como elemento cen-
tral, ya que la traducción es su foco principal.

Por otro lado, finalizando el siglo XIX e inicios del XX, 
conforme la misma autora, surge el Método Directo, que 
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abogaba por la enseñanza de lengua extranjera en la 
propia LE. De ese modo, el estudiante pasaría a pensar 
en la nueva lengua y podría construir un nuevo sistema 
lingüístico independiente del sistema de su lengua ma-
terna. Esta premisa desconsideraba los conocimientos 
previos del sujeto que se dispusiera a aprender una nue-
va lengua, tornándolos irrelevantes para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Figueiredo (2006), mencionan-
do otros estudiosos, discute sobre el uso de la lengua 
materna en las interacciones en sala de clase de LE, re-
saltando que tal hecho no puede ser visto como escollo 
para el aprendizaje de una nueva lengua, sino como faci-
litador de ese proceso, en momentos oportunos.

En ese sentido, Moreno Fernández (2008) afirma que 
cualquier situación de enseñanza de LE es una situación 
de lenguas en contacto. Así, para este autor, considerar el 
empleo de la lengua materna en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de una LE no debe ser considerado un 
error, un desvío grotesco, sino parte normal del proceso 
de aprendizaje.

Las Orientações Curriculares para o Ensino Médio 
(BRASIL, 2006, p. 142) consideran al respecto que:

(...) fica claro que não devemos abolir ou 
escamotear a língua materna das aulas 
de Espanhol, visto ter sido naquela lín-
gua que os aprendizes se constituíram 
sujeitos e construíram sua subjetivida-
de. Trata-se, portanto, de ter em conta e 
de não ter receio de recorrer ao conheci-
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mento prévio da língua materna quando 
se considerar que esse recurso auxiliará 
o aprendiz a compreender o idioma es-
trangeiro.

Notamos que el Método Directo, aunque haya apor-
tado valor y posibles ventajas, en relación con los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje de LE, fue superado, a 
lo largo de los años, por otros estudios y práticas que 
consideran cada vez más al aprendiz como sujeto de ta-
les procesos. 

Posteriormente, a mediados del siglo XX, nacía, en los 
Estados Unidos, el Método Audiolingüe. En este Método, 
la lengua es vista como un sistema para la expresión de 
significado, obteniendo como función primaria la inte-
racción y la comunicación. Así, querían alcanzar la com-
petencia del nativo, probablemente, valiéndose del “mito 
del hablante nativo”, aquel que domina perfectamente 
su lengua, un hablante ideal, que nunca se equivoca y es 
capaz de analizar su propia lengua en todas las esferas, 
simplemente por ser nativo, como nos explica Rajagopa-
lan (1997), Gómez (2007), entre varios estudiosos.

A fines de los años 60, de la necesidad de crear una 
metodología que trabajara tanto estructuras lingüísticas 
como funcionales, emerge el Enfoque Comunicativo, el 
lenguaje pasaba a ser visto allende una actividad men-
tal, pues su dimensón social ya era considerada. 

Poco antes, sin embargo, los estudios de Chomsky se 
ponen de relieve al presentar la dicotomía competencia 
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versus actuación. La primera dice respecto a la capaci-
dad innata del individuo para utilizar la lengua; por otra 
parte, la actuación está relacionada con su performance 
al emplearla y es determinado por el contexto en el cual 
el hablante está insertado en el momento en que habla. 
A partir de estos conceptos, sale a la luz su modelo de 
gramática generativa transformacional que defendía la 
división entre la competencia lingüística y el uso indi-
vidual de la lengua en situaciones reales. Así, a partir 
de un número limitado de reglas, el hablante es capaz 
de crear un número ilimitado de sentencias, como nos 
explica Orlandi (2003).

No obstante, para Hymes (1979), las teorías lingüís-
ticas basadas en un análisis estructural – aunque haya la 
posibilidad de crearse números infinitos de sentencias –  
como en la teoría propuesta por Chomsky, no expli-
can las características fundamentales de la lengua, ni 
tampoco sus aspectos creativos de uso. Ante eso, más 
tarde, Hymes (1979) amplió el concepto chomskyano 
de competencia lingüística, que no ponía de relieve la 
función social de la lengua, presentando el concepto de 
competencia comunicativa. Para este autor, más que ad-
quirir reglas formales de la lengua, los hablantes nativos 
adquieren reglas sociolingüísticas que pueden ser igual-
mentes descritas y analizadas.

El concepto de competencia comunicativa propues-
to por Hymes (1979) fue afinado por Canale y Swain 
(1980), abriendo espacio en el área de los estudios re-
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ferientes a la enseñanza-aprendizaje de lenguas extran-
jeras. De ahí considerar como elementos importantes 
para la competencia comunicativa las subcompetencias 
gramatical, sociolingüística, discursiva y estratégica, 
como ya hemos mencionado anteriormente.

En medio a estas teorías, nace el Enfoque Comuni-
cativo en la enseñanza de LE. Este enfoque, así como 
varios otros, tiene como foco al alumno y se preocupa, 
como afirman Richards y Rodgers (1998), por el signifi-
cado, por el contexto de uso de la lengua, por el hecho de 
aprender a comunicarse de forma efectiva, reconocien-
do las variedades lingüísticas. Estas, por su vez, hacen 
referencia a la diversidad de usos de una misma lengua, 
según la situación comunicativa, histórica o geográfica 
en que se emplea y conforme el nivel de conocimiento 
lingüístico de quien la utiliza, como nos explican More-
no Fernández (2000), Mollica (2003) y Silva (2011).

El Quadro Europeu Comum de Referência para as 
línguas (CONSELHO DA EUROPA, 2001) presenta la 
competencia comunicativa comprendiendo tres com-
ponentes básicos: el lingüístico, el sociolingüístico y 
el pragmático. La competencia lingüística incluye a los 
conocimientos léxicos, fonológicos, sintácticos y otras 
dimensiones de la lengua como sistema. La competen-
cia sociolingüística, por su vez, se refiere a las condicio-
nes socioculturales del uso de la lengua. Y, finalmente, 
la competencia pragmática menciona respecto al uso 
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funcional de los recursos lingüísticos en los diferentes 
contextos de comunicación.

Es bajo la perspectiva del Enfoque Comunicativo de 
enseñanza-aprendizaje de LE que ponemos en foco al 
presente estudio, buscando observar si las estrategias 
de comunicación emprendidas, ora entre los propios 
alumnos, ora entre ellos y la profesora, son relevantes 
para que, al menos, se aproximen de la competencia 
comunicativa tal como presentada por los estudiosos 
mencionados, efectivando la comunicación y posibili-
tándoles intercambios de conocimiento en el proceso de 
aprendizaje por medio de la colaboración.

Sobre la teoría sociocultural y la colaboración en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de LE

La teoria sociocultural está pautada, principalmente, 
en los estudios de Vygotsky, en primera instancia, inclina-
dos al proceso de adquisición de la lengua materna y, por 
estar relacionada al proceso de desarrollo cognitivo en 
niños, pasó a usarse, también, para explicar el proceso de 
aprendizaje de LE. Esa teoría se basó en el desarrollo del 
individuo como un proceso social e histórico. Así siendo, 
la interacción del sujeto con el medio se vuelve un factor 
fundamental en la adquisición de conocimientos.

Vygotsky (1998) trata, de modo general, sobre las re-
laciones entre lenguaje y pensamiento en el proceso de 
construcción del conocimiento, abarcando las cuestio-
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nes culturales, el proceso de internalización y el papel 
del mediador a lo largo de la formación del individuo.

Apoyado en la teoría sociocultural, emerge el apren-
dizaje colaborativo, que observa la interacción del in-
dividuo con el medio o con otras personas como pieza 
fundamental para la formación del conocimiento. De 
acuerdo con Figueiredo (2006), su objetivo primero es 
la co-construcción del conocimiento. Al respecto, Oxford 
(1997) afirma que el aprendizaje colaborativo tiene 
como base filosófica al socio-constructivismo, que ob-
serva al aprendizaje como una construcción de conoci-
miento en un contexto social que encoraja de forma po-
sitiva los individuos en una comunidad de aprendizaje. 

Vygotsky (1998) resalta que el ser humano es consti-
tuido por la convivencia con el otro y agrega que tal cons-
titución es moderada por instrumentos o símbolos como 
el lenguaje. De esta manera, la interacción social y la len-
gua son fundamentales para su desarrollo. En esa pers-
pectiva, el mismo autor dice que “el aprendizaje humano 
presupone una naturaleza social específica y un proceso 
en el cual los niños penetran en la vida intelectual de 
aquellas que las cercan”. (VYGOTSKY, 1998, p. 115).

A partir de ello, vemos que, referiente al proceso 
de aprendizaje de una LE, la interacción social, la co-
laboración y los instrumentos mediadores son de gran 
importancia, una vez que se hace nítida, en muchas 
situaciones, la relevancia del papel del otro para el de-
sarrollo cognitivo. 
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Vygotsky, a lo largo de sus estudios, difiere el nivel 
real de desarrollo del niño del nivel potencial. El prime-
ro determina lo que el niño ya es capaz de hacer solo y 
el segundo está relacionado a la capacidad que él tiene 
para aprender algo con el auxilio del otro. Así, desarrol-
ló el concepto de ZDP, zona de desarrollo proximal, que 
según él,

[...] é a distância entre o nível de de-
senvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução inde-
-pendente de problemas, e o nível de de-
senvolvimento potencial, determi-nado 
através da solução de problemas sob a 
orientação de um adulto ou em colabo-
ração com companheiros mais capazes.  
(Vygotsky, 1998, p. 112).

En ese sentido, el papel del mediador se vuelve muy 
importante, ya que el niño o adulto van a necesitar la in-
tervención del otro para solucionar sus problemas o supe-
rar sus dificuldades, resultando en aprendizaje en la ZDP.

De este concepto surge la noción de estructuras de 
apoyo, estas que van a llevar al niño o al aprendiz de LE a 
solucionar sus problemas en el proceso de desarrollo de 
sus aprendizajes relacionadas con la lengua estudiada. 
Tales estructuras son más conocidas como Scaffolding, 
que, según Wood, Bruner & Ross (1976), es el proceso 
que capacita al niño o al principiante a resolver un pro-
blema, ejecutar una tarea o a alcanzar un objetivo que 
estaría por encima de sua capacidad. 
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Donato (1994) afirma que en una interacción social 
el participante más capaz crea, por medio del diálogo, 
situaciones de apoyo, en las cuales el principiante puede 
elevar sus niveles de conocimiento. Agrega, aun, que el 
scaffolding es un mecanismo de apoyo dialógicamente 
construido que promueve la co-construcción del conoci-
miento y su internalización, en que uno contribuye para 
el crecimiento del otro.

Los conceptos brevemente expuestos muestran que, 
en situación de aprendizaje, en este caso específico, de 
LE, podemos decir que la colaboración puede ser un ele-
mento positivo en las interaciones, una vez que hay pro-
moción de ayuda mutua entre los sujetos en la intención 
de solucionarse problemas y adquirir conocimiento. 
Tales “ayudas”, a las que nos referimos, pueden darse de 
diferentes formas, dependiendo de la situación en que 
determinados sujetos se encuentran y del tipo de inte-
racción que realizan. Son en estos contextos varios que 
surgen las oportunidades para colocarse en práctica las 
diversas estrategias comunicativas, con la intención de 
efectivar la comunicación y de resolver problemas o di-
ficultades comunes en contextos de aprendizaje.

Las estrategias de comunicación 

Sabemos que la comunicación implica la evaluación 
continua y la negociación del significado por parte de 
los participantes. Ello no es diferente cuando tratamos 
el caso de las lenguas extranjeras. La idea de negocia-
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ción es reafirmada por el Quadro Europeu Comum de 
Referência para as línguas (CONSELHO DA EUROPA, 
2001), según el cual, al llevar a cabo una tarea de co-
municación, el individuo selecciona, activa y coordina 
los componentes de las competencias necesarias que le 
resulten apropiados para la ejecución, el seguimiento, 
la evaluación y la corrección de la tarea, con el fin de 
conseguir, de un modo eficaz, el objetivo comunicativo 
deseado. De allí que surgen, muchas veces, las estrate-
gias de comunicación, que pueden usarse con carácter 
colaborativo en el desarrollo de una interacción.

Las estrategias no deben verse como incapacidad del 
aprendiz de efectivar la comunicación, por el contrario, 
como sugiere el Quadro Europeu Comum de Referência 
para as línguas (CONSELHO DA EUROPA, 2001), ellas 
son un medio utilizado para mobilizar y equilibrar los 
recursos que un aprendiz tiene, haciendo funcionar sus 
habilidades y procedimientos con la finalidad de satis-
facer las demandas comunicativas de la manera más 
completa y adecuada posible.

Tarone es una de las precursoras de los estudios 
sobre las estrategias de comunicación. Aunque existan 
otros autores que aborden el tema, enfocamos este estu-
dio en la taxonomía propuesta por ella. Para esta autora, 
las estrategias de comunicación son un intento entre 
dos interlocutores en concordar con un significado en 
un contexto en que tal significado no parece ser com-
partido por los dos. Por ello, se ven como herramientas 
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usadas en la negociación de un significado, a fin de que 
la comunicación sea efectiva. (TARONE, 1980).

En estudios posteriores, Tarone llama la atención 
para la función interaccional propia de las estrategias de 
comunicación, cuya función no es solamente utilizada 
en LE, sino en la propia lengua materna de un indivi-
duo. Tarone (1983), al comentar sobre el carácter inte-
raccional de las estrategias comunicativas, enfatiza los 
intercambios de informaciones entre los interlocutores 
y la negociación de significado entre ellos, visando la 
comunicación.

Tarone (1980) propone la siguiente taxonomía para 
las estrategias de comunicación:

1. Evitación, que se subdivide en dos categorías: evita-
ción del tópico y abandono de mensaje. Aquí tenemos 
dos posibilidades: En la primera situación, el aprendiz 
evita comentar sobre determinado asunto por desco-
nocerlo o sentir dificultades. En la segunda, el apren-
diz intenta desarrollar el asunto, pero no es capaz de 
concluir su idea, prefiriendo abandonar al enunciado.

2. Paráfrasis, englobando las siguientes situaciones: pro-
ximidad, invención de palabras y circunlocunción. En el 
caso de la proximidad, el aprendiz procura usar tér-
minos semejantes a aquellos que le falta al momento 
de la interacción. Otra estrategia utilizada puede ser 
la de crear palabras. Referente a la circunlocución, el 
aprendiz describe al objeto, por no saber el término 
adecuado para nombralo en LE.
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3. Transferencia, que puede darse como tradución literal 
o como cambio de código. La primera consiste en tra-
ducir un término o expresión en LE, tomando por base 
a la lengua materna. La segunda dice respecto a la 
utilización de términos de otra lengua, pero frecuen-
temente la lengua materna, por no saber expresarlo 
en la lengua meta. 

4. Pedido de asistencia: esta estrategia ocurre cuando el 
aprendiz manifiesta la petición de ayuda al profesor o 
a un colega.

5. Mímica: ocurre cuando el aprendiz se utiliza de me-
dios no verbales para referirse a algo o a una situación. 

La taxonomía presentada nos auxiliará en el análisis 
de los datos, que están constituidos desde fragmentos 
de interacciones entre los propios alumnos y entre 
alumnos y profesora de un grupo de Español/LE. Es 
importante resaltar que tal modelo taxonómico no 
visa englobar todas las posibilidades de estrategias de 
comunicación que pueden existir en determinada situa-
ción. Sin embargo, procuramos utilizarla por su nivel de 
amplitud y relevancia.

Contexto de investigación

Esta investigación fue realizada en un grupo de 13 
alumnos del Centro de Línguas da Faculdade de Letras/
UFG en proceso de inicio al estudio de Español/LE, en el 
año de 2007, los cuales se tratan como A1, A2, A3, etc, de 
modo que sus identidades sean preservadas. El hecho 
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de que ellos sean iniciantes en el proceso de aprendizaje 
posibilitó la observación de varias estrategias de comu-
nicación en acto de la realización de las actividades pro-
puestas, desde el uso insistente de la lengua materna, 
hasta el uso de paráfrasis, o tal vez un poco más com-
plejo en ese nivel de conocimiento de la LE, ya que los 
recursos lingüísticos son, naturalmente, más escasos.

Para esta propuesta, optamos por el análisis cualita-
tivo de los datos, que según Costa (1997, p.43), es aquel 
que utiliza mecanismos interpretativos y de descubri-
mientos de relaciones de significados.

Los datos, que son transcritos aquí, son constituidos de 
fragmentos de interacciones comunicativas, cuyas estra-
tegias de comunicación se pueden observar. Tales datos 
fueron grabados en audio, durante 4 clases consecutivas, 
cuyo tema estaba relacionado con la alimentación.

Las dos primeras clases enfocaron el vocabulario. Así 
siendo, la actividad propuesta involucraba la resolución 
de un problema: los alumnos deberían organizar los 
estantes de un supermercado. Las figuras de diferentes 
tipos de alimentos estaban mezcladas y, en cada estante, 
debería colocarse la figura sobre su respectivo nombre.

La actividad de las clases posteriores involucraba la 
discusión sobre alimentación y salud. Además de leer e 
interpretar pequeños textos propuestos, los alumnos, 
que estaban divididos en 3 grupos más pequeños, cada 
cual con un texto diferente, deberían discutir el tema y, 
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posteriormente, compartir lo que fue leído con el res-
tante del grupo.

Interacciones y análisis de datos

En un primer momento de realización de la actividad 
propuesta, los alumnos parecieron muy empeñados en 
resolver el problema instaurado. Las figuras de alimen-
tos que correspondían a palabras bastante parecidas en 
lengua materna fueron las primeras que se colocaron 
en sus debidos lugares; el “problema” más grande fue 
identificar el nombre de los alimentos que se denomi-
nan muy diferente del portugués. 

En este momento, la profesora mantuvo cierta dis-
tancia del grupo a fin de agregar más autonomía a sus 
alumnos en la ejecución de la actividad y más colabora-
ción entre ellos mismos, ya que, muchas veces, un alumno 
sabía identificar una figura y su respectivo nombre en LE 
y el otro, por su vez, no tenía tal conocimiento y viceversa. 

En momentos varios, los alumnos comentaban en len-
gua materna las posibilidades existentes para llenar los 
estantes adecuadamente y para que se hicieran entender. 

Veamos un exemplo en que la transferencia, sea como 
traducción literal, sea como cambio de código, ocurre 
durante la clase que introduce el vocabulario relaciona-
do a la alimentación: 
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Ejemplo A (muestra de la 1ª clase)

(1) A1 (para A5): Sandía, (pausa) tiene 
aquí sandía. O que é sandía? 
(2) A5: Aquella fruta roja ... (dudando) 
que le gusta a Magali, ¿sabe?
(3) A1: Ah, sí ... la de las “revistinhas” 
(pausa) hum.... melancia. 

Observamos que, en la interacción entre A1 y A5, 
existe el uso de la transferencia que se da en las dos ins-
tancias propuestas por Tarone (1980). A1, al dirigirse a 
A5, en (1), apesar de usar el término sandía en español, 
elabora su pregunta en lengua materna y hace lo mismo 
cuando se refiere a “revistinhas” en (3), probablemente, 
por no saber expresarse en la lengua meta.

Aparte, en (1), se traduce literalmente la sentencia 
destacada (tiene aqui sandía) cuya estructura sintáctica 
es improbable en español, una vez que, según la gramá-
tica normativa de la lengua española, para expresar la 
existencia de algo, A1 tendría que colocar en lugar de 
tener el verbo haber, lo que demuestra, por lo tanto, la 
infuencia de su lengua materna.

Para certificarse de que su interpretación estaba 
correcta ante la explicación dada por A5 en (2), A1 usa 
la traducción literal. Por su vez, A5 insiste, aunque esté 
en duda, en no utilizar la lengua materna. De esta for-
ma, A5 prefiere describir el término del que se habla, 
mencionando un personaje infantil conocido de “Turma 
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da Mônica”, de Maurício de Souza. Tanto A1 como A5 
demuestran el esfuerzo para mantener la comunicación.

Otro ejemplo en que podemos notar usos de estrate-
gias semejantes, involucrando más participantes en la 
interacción y otras estrategias no verificadas en el frag-
mento anterior, es el seguinte:

Ejemplo B (muestra de la 1ª clase)

A4 (enseñando la figura al grupo): 
Hum....parece que no tiene espacio en la 
“prateleira”....
A7: Yo todavía tengo dos figuras (pausa) 
no sé que cosa es. (risas) nunca vi ni en 
portugués.
A9 (para A4, mirando la figura): Yo creo 
que éstas que están contigo son... (chas-
queando los dedos y mirando al estante, 
apuntando a la palabra “arvejas”).
A4 e A10 (para A9): ¿Arvejas? (risas) 
será que tiene que ver con “abelhas”? 
A2 (riendo y diringiéndose a la profeso-
ra): Profe, por favor...                 ¿“arvejas”? 
No comprendemos... (gesticulando con 
las manos). 
Profesora: A ver si puedo ayudarles... 
hum, granos verdes, que ponemos en 
la ensalada... se puede vender en latas, 
¿comprenden?
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A10: Sí, rendonditas, ¿no? (pausa y repe-
tición en español) arvejas.
A4 (para el grupo): Pero (riendo), pero... 
esta figura no parece con ervilhas. 

El ejemplo B nos muestra más una vez cómo la trans-
ferencia es cotidiana en la elaboración del diálogo por 
parte de los alumnos. En (1) ocurre tanto la traducción 
literal, cuando A4 utiliza el verbo tener en lugar de 
haber, como el cambio de código para expresar el voca-
blo “prateleira”. El cambio de código reaparece en otras 
situaciones como en (4) y (8), ora para reafirmar la com-
prensión de un significado, ora por desconocimiento del 
vocablo en la LE en cuestión.

En (3) constatamos la dificultad de A9 para expre-
sarse. Luego, se vale del gesto, chasqueando los dedos y 
apuntando a la palabra “arvejas”. Conscientes de la difi-
cultad de la compañera, en (4), A4 y A10 complementan 
la sentencia, con la intención de colaborar para que la 
comunicação se efectivara.

Aun así, ante la situación “problema” que les pusie-
ron, A2 no dudó en pedir ayuda a la profesora para solu-
cionar el problema. La profesora, por su vez, forneció el 
scaffolding necesario para la comprensión de la palabra, 
auxiliando a los alumnos y colaborando en el sentido de 
solucionar el problema.  

En el segundo momento, los alumnos, divididos en 
tres grupos, trabajaron con la lectura de textos relacio-
nados a la alimentación y salud. Cada grupo debería leer 
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su respectivo texto, discutirlo y exponer posteriormente 
las principales ideas para el grupo mayor. No había obli-
gación de elegir a un responsable para hablar y, de esta 
forma, todos podrían comentar y auxiliarse unos a otros. 
De todas formas, muchos prefirieon no manifestarse a la 
hora de compartir las ideas con el grupo entero.

Observemos la parte que sigue.

Exemplo C (Amostra da 3ª aula – grupo 01)

A11 (para el grupo): Bueno... me parece 
que todos los textos hablan de la misma 
cosa, ¿sí? La alimentación y... la....
  A10: la salud, la nutrición, la vida seden-
taria...
A1 (complementado la idea): los hábitos, 
modos de alimentar de un polvo.  
A11 (retomando la palabra): Sí, y algo 
muy importante que hablan en el texto 
es... (pausa, buscando el texto) el aspecto 
social y económico de los alimentos... las 
costumbres, ¿sí? 

El fragmento anterior nos permite observar cómo la 
colaboración fue importante para que el mensaje no se 
perdiera. La mayoría de los participantes involucrados 
en la interacción mostraba algunas dificultades en co-
mentar el texto, aunque supieron cómo apoiarse mutua-
mente, garantizando que el mensaje se transmitiera a 
todo el grupo. Ante la dificultad puesta por A11, que, in-
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cluso, abandona el mensaje en (1), A10 y A1 trataron de 
complementar la sentencia, ayudando y, a la vez, parti-
cipando de la interacción. Percibimos que A11 se siente 
más seguro después de la colaboración de los compañe-
ros y consigue, más tranquilo, retomar la discusión con 
éxito posteriormente, como podemos verificar en (4).

En (3), ocurre la aproximación, que, conforme Tarone 
(1980), se manifiesta cuando el aprendiz usa términos 
semejantes a aquellos que quería expresar. La palabra 
polvo en español quiere decir pó en portugués. La pala-
bra adecuada para el contexto sería pueblo, pero lo más 
importante es que la comunicación no se perjudicó con 
tal equívoco.

En el fragmento siguiente, se pueden notar otras 
estrategias de comunicación emprendidas por los inte-
grantes del grupo 02.

Ejemplo D (Muestra de la 3ª clase – grupo 02)

A3 (para el grupo): El título de nuestro 
texto es Cómo padecer del corazón... así 
(pausa) él habla de algunas sugestiones 
de cómo hacer para quedarse... ¿Cómo se 
dice? (mirando a A7) 
A7: Es... doliente, es como una crítica 
para las personas que no comen bien.
A4: Entonces, habla para fumar, comer 
“gorduras”, azúcar... todo que es malo. 
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Así como en otros fragmentos de interacciones ana-
lizados, este nos muestra una vez más la recurrencia a 
la lengua materna del aprendiz. En (3), A4 opta por el 
cambio de código al referirse a “gorduras”. En contra-
partida, A3 utiliza una estrategia de comunicación no 
tan recurrente: la aproximación, en este caso, basándose 
en su lengua materna. De allí, en lugar de sugerencias, 
A3 emplea el término sugestiones, que, aunque exista 
en el diccionario de Español, es poco usado. Lo mismo 
ocurre con el empleo de doliente para enfermo. Este últi-
mo usado cotidianamente. 

Además, en (1), A3 pide auxilio al compañero, que, 
concordando, le da el vocablo que le falta, posibilitando 
la manutención de la interacción.

A continuación, veamos un fragmento de la interac-
ción del grupo, en que queda evidente la dificultad de 
los alumnos, pero muestra también cómo colaboraron 
unos con otros en la intención de mantener la discusión.

Ejemplo E (Muestra de la 3ª clase – grupo 03)

A8: Bueno, el principal tema es sobre la 
vida de los europeos y ... 
A5: El sedentarismo (...) las personas no 
practican... (gesticula, subiendo y bajan-
do los brazos)
A12: Deporte 
A5: Eso.... deporte ¿sí? (mirando a la pro-
fesora)
Profesora: Eso es.
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A5: Ah ...sí, deporte. Entonces, muestra 
eso, ¿sabe?
A12: Lo que pasa es que el texto habla so-
bre la vida de los europeos, como se com-
portan y...(pausa) no se importan mucho 
con la salud... es eso. 

En (1), A8 demuestra dificultad al expresarse y dis-
pensa el mensaje. Mientras tanto, A5 capta lo que el 
compañero quería decir y agrega a la frase, intentando, 
aun, esclarecer el vocablo que le faltó a A8. 

Por otro lado, A5 también se coloca en dificultades 
en un momento posterior y gesticula para entenderse 
en el grupo. De ese modo, A12 intenta colaborar, conce-
diéndole la palabra que le falta y que fue entendida por 
medio del gesto. A5 demuestra aun una cierta inseguri-
dad y le pide la confirmación a la profesora y, posterior-
mente, evita el tópico, probablemente por la dificultad 
en desarrollarlo. 

En el intento de colaborar con los compañeros, A12, 
en (7), intenta sintetizar el mensaje que su grupo quería 
transmitir.

Los integrantes de este grupo, aun con limitaciones, 
intentaron llevar la discusión adelante y ello fue posible 
solamente por medio del auxilio que se dieron unos a 
otros. Las estrategias de comunicación utilizadas facili-
taron la participación colaborativa de los alumnos invo-
lucrados y la construcción del conocimiento entre ellos.



685

Consideraciones Finales

De modo general, notamos que el uso de las estra-
tegias de comunicación fue esencial para la práctica 
comunicativa, para la construcción del discurso y del 
conocimiento de los participantes de esta investigación. 
Además, siempre ocurrieron con el propósito de mante-
ner la interacción, la comunicación que, sin duda, impli-
ca la negociación constante de (re)significados.

El uso de la lengua materna por parte de los partici-
pantes fue algo recurrente en los datos analizados. De 
todos modos, no vimos aquello como falta de capacidad 
del alumno al aprender la LE en cuestión, tampoco como 
problema en la sala de clase de LE. Es en ese contexto 
que tuvimos que considerar también el nivel de los par-
ticipantes, que estaban siendo iniciados en Español. 

Allende, el nivel de conocimiento de los participantes 
puede justificar el uso más frecuente de las estrategias 
de comunicación, puesto que aún les falta más expe-
riencias con la lengua. Verificamos, por otra parte, el es-
fuerzo para comunicarse en LE, aunque la interlengua, 
naturalmente presente en este proceso de enseñanza-
-aprendizaje, prevaleciera en mayor parte del tiempo.

En relación con la colaboración, pudimos observar 
que las interacciones y el latente aprendizaje de algu-
nos aspectos lingüísticos, en gran parte, solo fueron 
posibles gracias a ella. En esta interacción, tanto entre 
sí o con la profesora, los alumnos tuvieron la oportu-
nidad de resolver problemas comunicativos, ofrecer y 
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recibir scaffoldings necesarios a las interacciones, com-
partiendo conocimientos y apoyándose mutuamente, lo 
que pone a la luz la relevancia del papel del otro para el 
desarrollo cognitivo. 

Por lo tanto, creemos que es desde toda esta perspec-
tiva discutida que se pueden elaborar futuras reflexio-
nes sobre el tema, puesto que los procesos de enseñan-
za-aprendizaje de una lengua dan inicio a nuevos puntos 
de vista o se retoman para verificar alguna propuesta 
anterior. Y ello porque consideramos que las problemá-
ticas se encuentran en disposiciones intertextuales e in-
terseccionales, cuya protagonista – la lengua meta – no 
funciona como un objeto aislado, sino como confluencia 
de partes que la complementan.
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ENGLISH STUDENTS’ PERCEPTIONS ON A 
CLASSROOM DISCUSSION ON LANGUAGE 
AND ON PHONEMIC TRANSCRIPTION 
ACTIVITIES1

Daianne Castilho Silva

Introduction 

When I started teaching English, I noticed that I 
lacked skills to teach pronunciation. All I did was to 
use basic repetition drills with my students, and I soon 
realized that it was not enough. Thus, I did a research 
to find ways to improve my skills and enhance the 
teaching-learning process in my classrooms. That was 
when I first had contact with phonemic transcription, 
and I immediately saw it as a powerful ally.

1 This article is the result of my Letras: Inglês Final Paper (Trabalho 
de Final de Curso), so I would like to thank Professor Rosane Rocha 
Pessoa (UFG) not only for the supervision work in 2018, but also for 
proofreading it critically and carefully. However, whatever weakness 
may remain in it is solely my responsibility.
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Besides my interest in pronunciation, my motivation 
was also to make students aware that even though they 
are mostly exposed to the Standard English variety in 
class, there are many other English varieties, and that 
their Brazilian accent is not to be considered a burden 
for them. In addition, I wanted to acquire empirical ma-
terial to back my own great past personal experiences 
while focusing on pronunciation, so that other teachers, 
who do not give proper attention to this component of 
linguistics, could reflect upon their own practice. 

To develop this classroom research, I based my stu-
dy and planned my classes according to the premises 
that outstanding authors have made on the area of lan-
guage identity and pronunciation as an indispensable 
teaching tool in foreign English classes, such as Hisma-
noglu, (2006), Kozlowska and Stasiak (2010; 2016), 
Levis (2005), Lintunen (2004), Milroy (2001), and 
Widdowson (1994). This research is relevant because, 
to my knowledge, there are not many studies about pro-
nunciation, especially concerning the use of phonemic 
transcription and its implications for the teaching-lear-
ning process.

This project was developed in a level III English 
group of the Language Center at Universidade Federal de 
Goiás (UFG). I aimed to investigate how students react to 
problematizing notions of language and pronunciation. 
In order to reach this goal, I had two research questions 
that will be answered in the last sections of this article: 
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«How do students elaborate a discussion on language?» 
and «What are the participants’ perceptions concerning 
activities focused on pronunciation?».

I believe it is strongly needed that teachers start ha-
ving more broad discussions about how the teaching of 
pronunciation can be improved because this subject has 
been neglected for too long, and this negligence jeopar-
dizes students’ learning, as it happened to me.

1. Theoretical Background

Pronunciation has been the foreign language tea-
ching topic that most has divided opinions among spe-
cialists, and its role and status has changed throughout 
time (HISMANOGLU, 2006). The Reformed method and 
Audiolingualism, for example, put pronunciation in a 
pedestal, while the Grammar Translation and the Cog-
nitive Approach simply ignored it (CELCE-MURCIA; 
BRINTON; GOODWIN, 1996). Moreover, in general, the 
relevance attributed to pronunciation has been more 
based on teachers’ own intuition, beliefs and ideology 
than determined by reliable scientific research. Educa-
tors themselves have intuitively judged if pronunciation 
features are suitable and effective to fit in their already 
tight classroom time (LEVIS, 2005). 

Hismanoglu (2006) also points out that the dominan-
ce of grammar and vocabulary over pronunciation tea-
ching started with the conviction that native-like pro-
nunciation could not be totally reproduced, so it would 
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not be worth spending time on it. This idea came up 
during the 1960’s and early 1970’s and still has impli-
cations on education nowadays. According to the same 
author, this scenario only went through some changes 
with the emergence of the Communicative Approach, 
when pronunciation started receiving more attention. 
One of the principles of this approach is that intelligible 
pronunciation is essential to improve communicative 
competence in real life conversations. According to Mor-
ley (1991) and Gilakjani (2011), pronunciation has to be 
taught in a contextualized and meaningful manner, that 
is, it has to go further the isolated correct production 
of specific sounds and words because pronunciation 
teaching will only be efficient if incorporated into clas-
sroom activities as an integral part of communication.

Traditionally in pronunciation teaching, it has been 
assumed that the more learners’ L1 accent is elimina-
ted, the better. Nonetheless,

the goal of pronunciation has changed 
from the attainment of ‘perfect’ pro-
nunciation to the more realistic goals 
of developing functional intelligibility, 
communicability, increased self-confi-
dence, the development of speech moni-
toring abilities and speech modification 
strategies for use beyond the classroom 
(MORLEY, 1991, p. 500). 

This ‘perfect’ pronunciation would be what Milroy 
(2001) refers to as the standard language variety, which 
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has been considered ‘the highest prestige variety’ and is 
strictly related to the socio-economic class of speakers. 
Thus, as everything within capitalist societies, langua-
ges also carry economic values. Those more influenced 
by standardization are more valued than those that are 
less affected or not affected at all (MILROY, 2001). There 
is this common sense idea that language will suffer a 
downfall if the canonical version is not supported and 
preserved (MILROY, 2001). 

Threatening the Standard English implies threate-
ning what it represents: the protection of its communi-
ty’s values and culture. Moreover, a standard language 
promotes clear communication and intelligibility, so «[i]
f the language disperses into different forms, a myriad 
of Englishes, it ceases to serve as a means of interna-
tional communication». That is why it is necessary «to 
maintain the central stability of the standard as the 
common linguistic frame of reference» (WIDDOWSON, 
1994, p. 379).

On the other hand, since English satisfies the commu-
nicative and common necessities of different societies, it 
is inevitable that it becomes diverse and independent as 
an international language (WIDDOWSON, 1994). Howe-
ver, it cannot be inferred that «the language will disper-
se into mutually unintelligible varieties», for there is a 
natural tendency towards standardization that «will be 
reinforced by the extending of networks of interaction 



695

through developments in telecommunications and in-
formation technology» (WIDDOWSON, 1994, p. 379). 

Due to this technological burst in network and infor-
mation, Hismanoglu (2006) argues that teachers shou-
ld adapt these modern technologies as alternatives to 
language teaching, for it can help promote autonomous 
pronunciation learning by motivating the use of onli-
ne dictionaries to check the phonemic transcription of 
words more easily, for example.

The authors’ thoughts presented above illustrate the 
dichotomy of recognizing language varieties and accent 
diversity as legitimate, while also acknowledging the im-
portance of teaching standard pronunciation. Aiming for 
the later purpose, Wilson (2003) defends that phonemic 
transcription is an efficient method to correct students’ 
misperceptions. It is pertinent to highlight that phonetic 
and phonemic transcription are different. For Abramson 
(2015), phonemic transcription uses a limited group of 
symbols to grasp the meaningful sound contrasts of a 
language, while phonetic transcription gives a thorough 
written representation of one’s speech. For example, the 
t in letter can assume a flat sound or the proper t sound 
without changing the meaning of the word. The phone-
mic transcription would disregard these varieties, and 
consider both sounds as the same phoneme t, while the 
phonetic transcription would distinctly represent how 
each of the sounds of this word is produced. 
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Very few studies on the relationship between pro-
nunciation and transcription skills have been done up 
to date. Some studies from Finland and Poland stand out 
(KOZLOWSKA; STASIAK, 2010, 2016; LINTUNEN, 2004). 
They have concluded that a solid and regular practice of 
both pronunciation and transcription simultaneously 
have a positive impact on learning. However, it is not wi-
dely used as a teaching tool in the previous mentioned 
countries, similar to what happens in Brazil because 
many English textbooks only partially covers pronun-
ciation topics, and many teachers simply ignore this 
content. Moreover, instructors are reluctant to believe 
in the beneficial effects of teaching phonemic transcrip-
tion because many do not understand it themselves or 
see it as an extra burden to the students.

It is true that the way transcription is presented in 
class is the key to successful learning. The complexity 
and amount of information students are exposed to 
have to work as a “learner-friendly” component, es-
pecially to learners who have not mastered sufficient 
linguistic competencies (HESELWOOD, 2006). Likewise, 
Lecumberri and Maidment (2000) argue that phonemic 
transcription is a “visual training” that can help pupils 
acquire unknown sounds of a foreign language. 

What has been discussed until now makes the point 
that incidental exposure to English pronunciation is not 
sufficient, it requires explicit teaching. I have endeavored 
to reinforce the importance of working with phonemic 
transcription and other pronunciation aspects in detail 
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in English lessons. Also, I have attempted to present the 
reader some considerations on standard language and 
language varieties. 

1. Methodology

There are different realities that are frequently mu-
table, contradictory, and that might vary depending on a 
range of factors. An individual’s perceptions of his/her 
own reality and the meanings s/he gives to it is socially 
constructed through experiences and interactions in 
specific contexts and time. «The world, or reality, is not 
a fixed, single, agreed upon, or measurable phenomenon 
that is assumed to be in positivist, quantitative resear-
ch (MERRIAM, 2002, p. 3). This research is qualitative, 
not only because I am inevitably involved, influencing 
its process with my beliefs and interpretive analysis, but 
also because the focus of this study is on students’ im-
pressions of some activities proposed in class. 

During empirical material creation, I tried to un-
derstand how students made sense of these activities, 
so analysis occurred simultaneously and continuously 
(MERRIAM, 1998). I grouped similar ideas together, in 
order to trace patterns of thinking and behavior, which 
is another characteristic of the qualitative approach. Mo-
reover, to bring about the empirical material for this re-
search, different instruments were used, so I could have 
a broader view of students’ perceptions (MERRIAM, 
1998). Furthermore, since this research was based on 
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close analysis of students’ particular experiences and 
not in terms of generalization produced by quantitative 
methods, this paper is also configured to be a case study, 
for it “is an intensive, holistic description and analysis of 
a single entity, phenomenon or social unit” (MERRIAM, 
1998, p. 34).

According to Yin (2003, p. 13), “a case study is an 
empirical inquiry that investigates a contemporary phe-
nomenon within its real-life context […]”, that is, it pro-
duces a deep description and analysis of an event and 
the participants involved in it in the actual conditions 
it occurs. As Stake (1995) notes, a case study is nonin-
terventive and empathic, which means that we try not 
to disturb the ordinary activity of the case, and «[...] the 
qualitative case researcher tries to preserve the multiple 
realities, the different and even the contradictory views 
of what is happening» (STAKE, 1995, p. 12) not to fall 
into generalizations, being aware to the heterogeneity 
of the sample.

1.1 The context and participants

The present research was developed with an English 
III group at the Language Center at the Universidade 
Federal de Goiás, in Goiânia. Sixteen students took part 
in this investigation: 4 men and 12 women, with ages 
varying from 16 to 23. The participants will be men-
tioned in this article by the fictitious name they chose. 
In total, we had 30 classes in 15 encounters on Fridays. 
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The content taught in these classes covered from lesson 
7A to 9B of the English File: Elementary Student Book, by 
Lathan-Koenig, as determined by the syllabus. The com-
municative approach to language teaching is adopted by 
the institution.

As I was the teacher of the group, I acted as a par-
ticipant observer. According to Yin (2003, p. 93), «[p]
articipant observation is a special mode of observation 
in which the researcher is not merely a passive obser-
ver. Instead, s/he may assume a variety of roles within a 
case study situation and may actually participate in the 
events being studied». Besides, this type of observation 
allows «access to events or groups that are otherwise 
inaccessible to scientific investigation», and provides a 
richer picture of «reality from the viewpoint of someone 
‘inside’ the case study» (YIN, 2003, p. 94).

1.2 The research instruments

As Stake (1995, p. 14) notes, a «case study is not a 
methodological choice, but an object to be studied, and 
the case study researcher can draw upon a variety of 
research tools to study that object». In other words, 
«data for case studies can come from many sources of 
evidence» (YIN, 2003, p. 13). To have a broader unders-
tanding of this experience, I used three instruments: 
three open-response questionnaires (an initial ques-
tionnaire (IQ), a questionnaire about the discussion on 
language (LQ); four questionnaires applied after specific 
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pronunciation activities in class (PQ 1, PQ 2, PQ 3, PQ 4);  
a classroom discussion on language (CD), which was 
audio recorded; and I kept a personal diary (PD) to ge-
nerate my own reflections upon my research work. 

The initial questionnaire aimed to find out what the 
students’ difficulties in English were, to bring out their 
opinion about focusing on pronunciation in our classes, 
and to elicit what they already knew about this con-
tent so far. These are the questions the students had to 
answer: «What are your biggest difficulties in English?», 
«What do you think of focusing on pronunciation in En-
glish lessons?», and «What do you know about pronun-
ciation (word/sentence stress, pronunciation, voice/
unvoiced sound, phonemic chart etc.)?». 

Also, I used an open-questionnaire to capture pupils’ 
impressions and what they had learned from a broad 
discussion about language held in class. All the sixteen 
students answered the following questions: «What do 
you think of the discussion?, «What did you learn?». 
Moreover, to better understand how students reflected 
on this discussion on language, I recorded the class with 
my own cellphone. I could not relate the voices to the 
persons who were speaking; however, the recording 
was clear enough, so I could understand their speeches 
and transcribe them.

In addition, another open-questionnaire was applied 
at the end of each of four specific pronunciation activi-
ties involving phonemic transcription done in class on 
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different days. Looking forward to accessing students’ 
opinions about them, they had to answer this question: 
«What do you think of the activity involving phonemic 
transcription?». 

Being an active observer allowed me to gather a lot of 
information, for it made me part of the empirical mate-
rial production. After every two classes, I would update 
my personal diary by exposing all my impressions and 
most relevant facts about the classes. Yin (2011, p. 175) 
claims that diaries or journals consist of unstructured 
texts written according to the researcher’s will, which 
can reveal the investigator’s most recurrent practices 
that might have been unnoticed, «but acknowledging 
them may lead to useful thoughts about how to approa-
ch later analysis» (YIN, 2003, p. 96).

1.3 Classroom activities

This section is divided into two parts. In the first 
one, I reflect on the discussion on language developed 
in class. In the second part, I discuss the pronunciation 
activities done in class. 

Discussion on language

Based on students’ answers for the initial question-
naire, I felt the need to carry on a critical discussion on 
language based on these questions: «What do you know 
about language and accent?», «What comes to your 
mind when you hear the word English?», «What is Stan-
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dard English?», «What is Nonstandard English?», «What 
is language discrimination?», and «Is there a better/su-
perior English accent?». Furthermore, I showed them a 
world map that highlighted English speaking countries, 
so students could have a broader notion of the rela-
tionship between location and linguistic prestige de-
gree. This activity was carried out in groups of four, and 
then students of each group were encouraged to share 
their ideas related to the questions with the whole class. 
It lasted an entire 1h40min class, and right afterwards 
students had to answer the questionnaire. 

Pronunciation activities 

In order to introduce phonemic transcription in a 
more didactic way, I assigned three Youtube videos for 
homework in the first classes: «Phonemic Chart Anima-
ted (Complete)», «Vowel sounds», and «Phonetic Chart 
Explained». Also, I encouraged them to use the Oxford 
Learners Dictionaries website to check pronunciation. 
Then, four phonemic transcription activities were deve-
loped in class with the purpose of improving students’ 
communication skills. 

Simple past tense is the main grammar point ap-
proached in the level III course at the Language Center. 
Therefore, I did the first phonemic activity to reinforce 
the pronunciation of regular and irregular verbs. For 
that, pupils had to fill a crossword according to the pho-
nemic transcription of the verbs from the song Daddy’s 
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lessons, by Beyoncé. After that, they listened to the song 
and then used the verbs to complete the gaps and put 
the stanzas in the right order. Next, to practice vocabu-
lary, they had to find in the song words that represented 
the images I showed them.

Additionally, parts of the house, furniture, and food 
are the vocabulary focus for this level. The second acti-
vity was a phonemic transcription list of furniture, and 
the students had to indicate in what room they are in 
a house. For the third phonemic transcription exercise, 
students were given a list of food in the phonemic trans-
cription form to be separated into columns (breakfast, 
lunch, snack, and dinner) according to the meal(s) they 
eat in them. 

Having read their positive impressions on the first 
activity, I chose the song I Will Survive by Gloria Gaynor 
to contextualize phonemic transcription once again. For 
this activity, students had to look at the phonemic trans-
cription of the verbs in the song and complete the gaps. 
For this later and for the first activity mentioned above, 
not only pronunciation, vocabulary and listening skills 
were taken into consideration, but also communicative 
practice. The lyrics of the songs were discussed, studen-
ts had to interpret and problematize the messages and 
meanings they convey.

These activities were applied in different classes, and 
they were supposed to be done in pairs. In total, fourteen 
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students participated in each of the four activities des-
cribed, and answered the questionnaires individually.

2. Analysis

This section is divided into two parts. In the first 
one, I attempt to answer the first research question 
proposed, «How do students elaborate a discussion on 
language?», by analyzing the empirical material genera-
ted during the entire class on language. In the second 
part, I interpret this material so as to answer the second 
research question, «What are the participants’ percep-
tions concerning activities focused on pronunciation?», 
and I reflect upon the lessons in general.

2.1Analysis about a discussion on language

The textbook used adopts the British variety, but 
most students had been showing strong inclination to 
the American variety. Besides, the proficiency exams 
worldwide also overestimate these two varieties abo-
ve all the others, which proves that «language scholars 
themselves have actually contributed to building up the 
standard ideology» (MILROY, 2001, p. 531). Thus, I pre-
pared a power point presentation to discuss language in 
a critical way, in an attempt to make them aware of this 
repressive language dominance. 

They seemed very interested in the subject, making 
observations, and pointing out key words to answer the 
first question (Teacher, PD, 13th April 2018): «What do 
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you know about language and accent?». Some defini-
tions they came up with were: language is «communi-
cation», «structure», a «system of rules», «common for 
specific groups», a «cultural social factor» (CD).  And 
accent for them was «language variation like British x 
American English and Portuguese from Portugal x from 
Brazil», and «related to location» (CD). These answers 
on language and accent show that most of them unders-
tand that language goes beyond grammar patterns, and 
that it provides «the means for communication and at 
the same time expresses a sense of community, repre-
sent the stability of its conventions and values, in short 
its culture» (WIDDOWSON, 1994, p. 381).

Further on, they were asked: «What comes to your 
mind when you hear the word English?», and some in-
triguing thoughts aroused, such as «difficulties learning 
English», «world communication», «places», «English 
words we use in Brazil because of the influence of this 
language», «my masters’ research and articles», and the 
«avengers movies» (CD). Here they have related the En-
glish language to their own lives, and it can be inferred 
that they are conscious of the presence of this language 
in their routine, due to its worldwide range, and also 
that they are aware of the presence of English words 
used in place of Portuguese words. 

The focus then changed to the definition of Standard 
English. Some students mentioned American and British 
varieties like «elevator x lift» to define this term (CD). 
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One girl answered in Portuguese, «there is the American 
and British English, but none is right or wrong» (CD); 
another one said, «Portuguese from Portugal was con-
sidered more beautiful» (CD), to what another student 
added «because of the domination», and «our text book 
is British and it’s hard to understand their accent» (CD). 
To this point, I was not sure if everyone had understood 
what Standard English is, so I asked them, «When do we 
use Standard English?» and one student answered, «in 
formal situations» (CD).

The student who linked the concept of a more beauti-
ful Portuguese to the colonization process understands 
that «standardization consists of the imposition of uni-
formity upon a class of objects» (MILROY, 2001, p. 531), 
and that «commonly ‘standard variety’ has been equa-
ted with ‘the highest prestige variety’». In other words, 
«varieties acquire prestige when their speakers have 
high prestige because prestige is attributed by human 
beings to particular social groups and to inanimate or 
abstract objects» (MILROY, 2001, p. 532). The statement 
concerning the American and British varieties reveals 
that the student might acknowledge that «[i]t is taken 
for granted as common sense that some forms are right 
and others wrong» (MILROY, 2001, p. 533), but that it 
should not be. 

Right afterwards, they had to discuss Nonstandard 
English and relate it to these key words: power, culture, 
age, accents, identity, region, gender, social status, and 
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freedom. The comment «The way you speak says a lot 
about you and where you come from» (CD) caught up 
my attention and it displays that s/he probably com-
prehends the effects of these factors on our speeches. 
Other students claimed that «it is the opposite of Stan-
dard English», for «it is used in informal contexts», such 
as «with friends while hanging out, when we have more 
freedom to speak the way that pleases us the best» (CD). 

After that, they had to explain what language discri-
mination means, and one participant concluded that «it 
is prejudice against the poor who did not have opportu-
nities to study» (CD). Thus, it can be inferred that «most 
of them realize that the adverse judgments on people 
who use language ‘incorrectly’ are not purely linguistic 
judgments, but actually hidden prejudice» (Teacher, 
PD, 13th April 2018). Besides, some students showed to 
be conscious that if someone uses language in an ‘er-
roneous way’, it might not be due to laziness or lack of 
interest, but because of the influence of social factors, 
such as economic status and culture (MILROY, 2001).

Next, I showed them a list of English speaking coun-
tries and a world map that highlighted these places. They 
were very surprised with the fact that some African and 
Asian countries have English as their official language 
(Teacher, PD, 13th April 2018). To wrap up the discus-
sion, I asked them «Is there a better/superior English 
accent?», and they answered in a chorus «No», and one 
student added, «some are just more valued because of 
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their economic power» (CD). This statement supports 
Milroy’s (2001, p. 534) idea that «[t]here is an econo-
mic imperative involved [...] languages have economic 
values, those that are most affected by standardization 
have higher values than those that are less affected or 
not affected at all». 

When we finished the discussion, all the sixteen stu-
dents answered a questionnaire to share their impres-
sions and what they had learned from it. All the students 
considered this discussion either «enriching», «produc-
tive», «relevant», or «interesting» (CD); there were no 
negative comments about it. Besides, they pointed out: 

I could understand that the English 
learned inside the classroom will not 
be the same reproduced by society be-
cause language has varieties according 
to hierarchies and places. I had no idea 
of some of the countries that speak En-
glish. (Júlia, LQ)

The re isn’t a superior language, but in 
our world there are influences that do 
not allow equality to take place». (Uni-
córnio, LQ) 

I learned that certain English varieties 
are not more important than others, 
what matters is to understand what a 
foreigner is saying, regardless of his/her 
region. (Galadriel, LQ) 
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Language discrimination and accents are 
present in everyday life. There are diffe-
rent ways to pronounce words in English, 
with varieties of accent and meaning de-
pending on the region. English is widely 
spoken, so people from different coun-
tries will apply their own accent while 
using this language. (Luffy, LQ) 

Júlia is aware of the difference between the academic 
language, the standard variety and the language used in 
other contexts. It can be presumed that for Unicórnio 
the idea that all language varieties might be valued the 
same is utopic. Galadriel’s and Luffy’s statement meet 
Widdowson’s (1994) idea that the native speakers no 
longer ‘own’ the English language, and that the probabi-
lity of interaction among non-native speakers from dif-
ferent places is far more likely than with native speakers. 
Their speeches are linked since they all realize that even 
though language discrimination exists, language varie-
ties are not inferior, for they also carry identity traits. 
They also seem to acknowledge that what speakers 
should pursue is international intelligibility instead of 
native speaking accent reproduction. 

Moreover, other students claimed:
These topics were not covered in En-
glish levels I and II, but I think it should 
be. We analyzed the English language by 
the cultural point of view, considering 
domination and colonization aspects, 
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not only grammar topics. African En-
glish varieties are almost never taught. 
The British and American varieties are 
dominant because of their economic 
power. (Beatriz, LQ) 

This discussion is important because 
it has a social and critical role. Also, 
any language can suffer changes for 
countless reasons, but it does not make 
it inferior. (Leia, LQ)

We are discriminated even by the way 
we speak. (Dio, LQ)

Language varieties express the hete-
rogeneity of specific countries (Sailor 
Moon, LQ)

Leia and Beatriz showed that they consider it im-
portant to discuss language beyond its structural forms 
and rules, and their words echo Milroy’s (2001, p. 533) 
assertion that «[v]ariation in the speech community has 
been interpreted on a scale of prestige, which derives 
from the socio-economic class of speakers». Because the 
British and American people are more powerful than 
the rest of the world, their accents tend to predomina-
te, whilst we, non-native speakers, are discriminated 
against, as Dio claimed. Nonetheless, these various ac-
cents should be celebrated, for they reveal how diverse 
the people who speak this language are, as Sailor Moon 
remembered. 
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Based on the empirical material collected, it was 
significant to bring up this discussion about language 
in class in order to analyze English in a socio-cultural 
perspective and to resist discrimination. It is possible 
to conclude that students understood the reasons why 
Standard English is more valued and the other varieties 
are discriminated against. Also, I personally believe that 
pupils could became more conscious of their own way 
of dealing with the target language and became more 
confident to know that they do not need to imitate na-
tive speakers, but to make their speeches clear in their 
own variety.  

2.2 Analysis about pronunciation activities 

In order to highlight what the students’ most diffi-
culties in English were, to bring out their opinion about 
focusing on pronunciation in English lessons, and to 
elicit what they already knew about this content so far, I 
applied an initial questionnaire. For the biggest difficul-
ties with the English language, eight students answered 
speaking, six listening, three writing, three pronuncia-
tion, two vocabulary, and one reading.

Although pronunciation was not acknowledged as 
their biggest difficulty, listening and speaking were. For 
Hismanoglu (2006, p. 102), «communication is a mutual 
relationship between the speaker and the hearer. This 
means that one must comprehend what he hears in the 
target language and must produce the sounds of the 
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language he is trying to learn accurately». Therefore, ha-
ving trouble to fluently speak and listen involves a range 
of issues, and «pronunciation teaching is of great impor-
tance for successful oral communication to take place 
since it is an important ingredient of the communicative 
competence» (HISMANOGLU, 2006, p. 102). 

For the second question, concerning the focus on 
pronunciation in class, all the eleven students gave a po-
sitive outlook, which shows they are aware that it is an 
important aspect of the English language learning. Here 
are some of their statements:

Mônica: I agree with studying pronun-
ciation in class, it is very important to 
know how to say the words correctly. 
(IQ)

Galadriel: I think it would be a lot of 
help. (IQ)

Sailor Moon: As a person who struggles 
a lot with pronunciation, I think that fo-
cusing on it would be perfect. (IQ)

Mochila: It would be good not to be 
afraid to speak wrong anymore. (IQ)

Drica: I have to get better, so I think it’s 
great. (IQ)

Luffy: Pronunciation is important to un-
derstand what is said. (IQ)



713

Freitas: It’s very interesting because I 
have little contact with the language and 
native speakers. (IQ)

For the third question, students had to talk about 
what pronunciation topics they had learned. Their 
answers demonstrate that most of them were not very 
familiarized with this content:

I don’t remember. (Freitas, IQ)

I’m not good at any of these. (Sailor 
Moon, IQ)

Only two participants mentioned the phonemic chart: 
The phonemic chart has international 
codes that indicate how to pronounce 
the words. (Lord, IQ) 

The phonemic chart is the phonemes 
that represent the various sounds in a 
word. (Unicórnio, IQ)

Freitas’ opinion on pronunciation focus in class, clai-
ming that he liked the idea because he had little contact 
with native speakers, reminded me of the nativeness 
principle (LEVIS, 2005), which is the belief that a na-
tive-like accent must be pursued by the L2 learner in 
order to have the perfect pronunciation. This concept is 
connected to what Milroy (2001, p. 531) calls «standar-
d-language cultures», that is, the «consciousness among 
speakers of a ‘correct’, or canonical, form of language». 
The words «correctly» and «wrongly» used by Mochila 
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and Mônica to answer that same question also relate 
to Milroy’s (2001, p. 531) idea that «virtually everyone 
subscribes to the ideology of the standard language, 
and one aspect of this is a firm belief in correctness». 
In other words, it is possible to infer that the students 
have already established in their minds that there are 
not right ways to pronounce, but ‘the’ right way, there is 
right or wrong, and nothing in between.

At the beginning of the semester, similarly to the 
former students I taught, I noticed they realized the 
relevance of studying pronunciation, but at the same 
time, they demonstrated to be uncomfortable with its 
different aspects, mainly phonemic symbols. They were 
supposed to have been studying it since level I, but it did 
not occur as I was told over and over again, and some of 
the participants mentioned it in the pronunciation ques-
tionnaires. Besides, they seemed reluctant to believe it 
would help them improve their speaking skills. I kept 
using phonemic transcription constantly during clas-
ses anyway, and throughout the course I could see that 
they had changed their minds, since the four phonemic 
activities done in class had positive feedbacks. The four 
questionnaires applied after each activity showed that at 
the beginning of the course, «students were frequently 
claiming that it was hard. However, they were intrigued, 
and very engaged while performing the tasks, and were 
constantly using a phonemic chart to help them». (Tea-
cher, PD, 20th April 2018) 
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In my diary I also reflect that «they seemed less an-
xious about the phonemic symbols, and started to enjoy 
the activities more» (Teacher, PD, 25th May 2018). Later, 
in another diary entrance, I attributed this change to the 
«systematic work with pronunciation which facilitated 
learning, since over time students almost did not ask 
me for help to do the activities, and they took much less 
time to finish them»  (Teacher, PD, 8th June 2018). Some 
of their statements confirm my idea: 

These exercises help me get familiar 
with the phonemic chart. I had a lot of 
difficulties with phonemic transcription 
and thanks to the frequent expositions 
to the symbols, I feel that I am impro-
ving. (Sailor Moon, PQ 2) 

Now phonemic transcription is getting 
much easier, before it was hard to ‘guess’ 
what was the sound of each symbol. 
(Drica, PQ 3) 

I had many difficulties with phonemic 
transcription at the beginning of this 
course, for it is my first contact with this 
content, and the fact that it has been 
approached in every class this semester 
made this activity easier. (Magali, PQ, 3) 

The entire group was confused and with 
many difficulties at the beginning, but 
the frequent exercises involving pho-
nemic transcription helped us learn in 
a natural way. I believe I have made sig-
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nificant progress since the first classes 
and now. (Sailor Moon, PQ 3) 

Their assertions prove how important it is to teach 
pronunciation regularly in English classes. Sailor Moon 
and Magali’s comments meet Morley’s words (1991, 
p. 496) that «[s]tudents can be expected to do well in 
the pronunciation of English if the pronunciation class 
is taken out of isolation and becomes an integral part 
of the oral communication class». The constant and 
contextualized exposure to phonemic transcription hel-
ped them to learn in a natural way and to facilitate the 
learning process. Also, we can infer that it might have 
been the difference in approach I have used that made 
students acknowledge the importance of this pronun-
ciation topic, as some students pointed out: 

Song activities are always fun, and the 
pronunciation focus was important. 
(Mônica, PQ 4) 

It was simple and enjoyable. (Unicórnio, 
PQ 4) 

Therefore, in order to grasp pupils’ interest, pronun-
ciation activities have to be dynamic, contextualized, so 
they can relate it to their needs, and not complicated, 
otherwise they might end up more frustrated and less 
confident. Moreover, some students made sure to claim 
that the activities were helpful to improve their pronun-
ciation, for they find it more effective to read how to 
pronounce a word than through drilling practice:
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It is much easier to read the phonemic 
transcription to find out how to pro-
nounce a word than to rely on someone 
to say it to me. I cannot reproduce the 
exact same pronunciation when I only 
listen to someone. It should be taught 
throughout all the levels at CL. (Freitas, 
PQ 3) 

It is very interesting to work with trans-
cription, for only to repeat the words 
does not help with pronunciation. Once 
you know the phonemes, you can say 
the words correctly, which is something 
hard for me, and that is why it should 
have been taught since level I. To read 
the way you pronounce something helps 
in communication. (Leia, PQ 3) 

This exercise helps to comprehend how 
to clear and correctly pronounce the 
words, and the phonemic transcription 
shows how different the written form 
of a word and its pronunciation are in 
English. (Júlia, PQ 3)

Activities like this help improve pronun-
ciation because of the contact with the 
different phonemic symbols. Phonemic 
transcription is not a common teaching 
topic here at CL, the sooner we start stu-
dying, the better. More exercises like this 
are welcome. (Luffy, PQ 1) 
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Sometimes we are not able to fully comprehend and 
adequately reproduce what other people say, and as 
English is not a phonetic language (ESSBERGER, 2001), 
phonemic transcription is in fact a helpful tool to learn 
pronunciation. In spite of its importance, the teaching of 
pronunciation in the Language Center has been neglec-
ted by many English teachers, as Freitas, Leia, Luffy and 
others highlighted. I have met very few teachers that 
teach phonemic transcription in class in this institution. 
Most say that they their past experiences trying to teach 
it in class were not good, for the students were not inte-
rested and complained that it was too hard and unneces-
sary. Nevertheless, the extracts above prove the opposite, 
the overall opinion of the fourteen students on the four 
activities involving phonemic transcription was positive.

3. Final Thoughts

This article aimed at analyzing how students elabora-
ted a discussion on language and what their perceptions 
concerning phonemic transcription activities were. I in-
tended to see how this conversation about the different 
aspects of language, and the explicit and contextualized 
teaching process of pronunciation would be developed 
at the Language Center framework. 

In the first stage of the empirical material genera-
tion, I attempted to get to know what students’ biggest 
difficulties were in English, their thoughts on working 
with pronunciation in class, and their previous learning 
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experiences with it. Their comments demonstrated 
that, directly or indirectly, pronunciation affected their 
performance in the target language. All of them showed 
strong support to the pronunciation focus, for they did 
not know much of its topics, but considered it funda-
mental to improve their oral communication skills.  

From the answers students had given up to this point 
of the study, I noticed a certain degree of language pre-
judice, for their speeches revealed that, for them, the 
only right form of English was the standard variety. So, 
to try to make them reflect upon language, we discussed 
its meanings, what accent is, how they personally relate 
to the word English, how they conceive Nonstandard 
language and language prejudice. Their opinions on this 
activity were extremely positive, and I strongly believe 
that this critical problematization of language might 
have provoked them to open their minds to the different 
Englishes that exist in the world (Widdowson, 1994). 
Besides, they have become aware that standardization 
is “the continuous process of imposing uniformity or 
invariance to a specific language in previous accordance 
to a superior ideology” (MILROY, 2001, p. 537). 

Furthermore, to introduce phonemic transcription 
in a more didactic way and not scare the learners even 
more, I assigned as homework some videos about the 
phonemic chart. I was looking forward to using tech-
nology to motivate students in learning this foreign 
language (HISMANOGLU, 2006). To apply this content, 
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I devised the phonemic transcription activities in a less 
formal and more contextualized way possible. I tried to 
make them look simple and related to the contents they 
were studying. To my surprise, all of them gave a positive 
feedback on the four phonemic transcription activities. 
Most claimed they got engaged because the activities 
were fun and helpful to improve pronunciation. Also, 
all of them complained that in the previous levels at the 
Language Center their former teachers never gave pro-
per attention to phonemic transcription, but for them it 
should be taught in all levels.

I felt that students were reluctant to embrace pho-
nemic transcription at the beginning. However, with the 
different approach of the exercises and the continuous 
focus on pronunciation altogether with phonemic trans-
cription, the students became little by little used to it. 
I highlight that it was a hard task for me to create the 
activities for this research. I did not find much inspira-
tion online, for it is not a current teaching topic around 
the world. Nonetheless, what students said about how 
beneficial they were for their language learning process 
made my effort worthwhile. Also, one of my main goals 
to develop this study was to improve my teaching prac-
tice and to make pronunciation a more popular theme in 
the place I work, and I believe both goals were achieved. 
Hence, I hope this article can inspire other research tea-
chers who might read it, so pronunciation teaching can 
be more deeply studied and analyzed in order to help 
students improve their communication. 
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LOOKING BACK AT A FIRST STEP 
TOWARDS RESEARCHING MY OWN 
TEACHING PRACTICE: DEVELOPING MY 
PRESENTATION SKILLS WHEN TEACHING 
GRAMMAR

Victor Hugo Oliveira Magalhães

Introduction

My first memory of an English class is from the first 
grade of elementary school. I remember learning some 
words for naming colors and some animals. I remember 
playing with pictures and coloring posters with paint 
on my bare hands. I also remember having a lot of fun. 
Curiously that is the only class I remember from that 
time, even among the other subjects. After this class, my 
memories take a big leap to the seventh grade of ele-
mentary school.

I loved English back then. I was the best student in 
class and was constantly praised by my teacher for my 
efforts. He was a stern person, his classes were a bit 
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tedious (he would write sentences on the board for us 
to copy twenty times), but for reasons that at the time 
escaped me, I admired him and liked his classes immen-
sely. Once he tried to make us read literary books in En-
glish and his frustration was very transparent when he 
realized we would not be able to do it. Funnily enough, 
frustration was a common expression on his face, so in 
my mind that became a remarkable trait of his persona-
lity that stuck to my memory of him and his classes.

In high school, English took a back seat as if I almost 
did not have it in the curriculum. The teachers I had 
just did not captivate me. In a way I missed my seven-
th-grade teacher and his classes. On the other hand, it 
was by this time when I started an English course at a 
private language school, and the experience turned out 
to be quite distinct. The different, dynamic and fun way 
of learning made my interest in the language increased 
greatly. I felt motivated and challenged to do my best as 
I was progressing in my language skills. This scenario 
remained so until it was time to choose a course for col-
lege, and so I opted for Letras – Licenciatura em Inglês.

 That was probably the wisest decision I could have 
made at the time, and throughout the five years I spent 
studying at Faculdade de Letras, not a single regret 
crossed my path. Even if I had not considered the pro-
fessional role of an English teacher, the career presented 
itself to me as a most welcome prospect. The role mo-
dels I had, the professors that taught me from English 
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phonetics to lesson planning all reassured me of my 
decision. At Faculdade de Letras I felt at home to (re)dis-
cover myself both as a learner and as a teacher. This lat-
ter identity was further expanded specially when I was 
granted an opportunity to work at Centro de Línguas.

Some say you learn more when you teach, and that 
was precisely the case for me. Not only did I learn more 
about English from studying to teach, I also learned 
more about teaching with each new class I had the 
chance to teach. The role of my advisors (Carla Janaína 
Figueredo and Rosane Rocha Pessoa) was fundamental, 
for they guided me in my insecurities at the time and 
were always ready to assist me with their observations 
and tips. So, in the process of learning through teaching, 
I reflected on my teaching and came to the conclusion 
that I needed to improve in some areas of it.

At the time, I thought most of my classes went well 
until I had to present a new topic to students, more 
specifically a grammar one. It was an awkward moment 
to me, because I got somewhat confused halfway in the 
process of explaining. I felt like the information was 
badly organized by me and students ended up not un-
derstanding what I was trying to teach. I personally be-
lieved that I had to work more on my way of explaining 
the grammar rules to students and that I had problems 
with teaching exceptions to the rules (I used to think I 
had to teach all of the exceptions at once when approa-
ching a certain grammar topic).
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Along with that conclusion came the opportunity to 
take my first step towards improving my own teaching 
practice through action research (YOUNG; RAPP; MUR-
PHY, 2010). When the professor in English 6 asked stu-
dents to develop either a Language Learning Project or 
a Language Teaching Project, I did not hesitate in choo-
sing the latter. I made up my mind to work on my pre-
sentation skills, more precisely when I taught grammar. 
My aim was to teach my students grammar in a way that 
it would be easy for them to grasp the new language. I 
wanted to get to know new strategies to teach grammar 
so I could apply them in the future. I expected this en-
deavor to bring up results that would be useful for my 
teaching practice.

So that was how my first venture into researching my 
own teaching practice came to be. Thus, this article aims 
at providing a critical retrospective look at my findings 
during the development of the research I was doing at 
the Language Teaching Project, during my sixth term at 
college. Under the supervision of my English 6 professor 
and Centro de Línguas advisor at the time, Rosane Rocha 
Pessoa, I carried out the research that will be described 
here. I believe it is worthy of mentioning that, consid-
ering this was an early attempt at doing research by a 
novice teacher-researcher, there may exist some incon-
sistencies here and there that will hopefully shed a light 
on (instead of obscure) some points regarding research 
development by apprentice teacher-researchers. 
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In this introduction, I talked a bit about my back-
ground knowledge of English learning and teaching, 
as well as the path to the problem that constituted my 
first endeavor of researching my own teaching practice. 
The next part is a theoretical discussion of the theory 
I read at the time (Gower; Walters; Phillips, 2005; Mat-
thews; Spratt; Dangerfield, 1993; Thornbury, 1999; Ur, 
1996), examining how or if it still aligns with my current 
teaching practice. Methodology follows, where a fuller 
description of the steps of the research are shown. In 
the data discussion the results will be discussed from 
two perspectives: the one from when the research was 
conducted and considerations were drawn up; and from 
now, as a more experienced teacher-researcher. In the 
end, I will bring up some final thoughts on the results 
I could notice at the time the research was carried out 
along with reflections upon its implications to the Engli-
sh teacher I am today.

Theoretical Discussion

According to the theory read for this research, pre-
sentation is, simply put, a stage in a lesson in which a 
new aspect of language is taught so students can prac-
tice it in the following stages. It constitutes one of the 
three stages of the PPP paradigm for foreign language 
teaching: Presentation, Practice and Production (UR, 
1996). Ur (1996, p. 11) states that, in the presentation 
stage, “one of the teacher’s job is to mediate new mate-
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rial (a text, a new word, how to perform a task) so that it 
appears in a form that is most accessible for initial lear-
ning”. Gower, Walters and Phillips (2005, p. 126) present 
this idea by stating that “(new language also needs) to 
be explored or illustrated in terms of meaning and form 
(including spelling and pronunciation), and then prac-
ticed”. In other terms, presentation boils down to the 
process of making a new language item understandable 
to students (often with the help of a source material), so 
said students can consolidate this understanding throu-
gh the following stages of the PPP paradigm: practice 
and production.

Ur (1996) and Gower, Walters and Phillips (2005) 
seem to agree on the very basic idea that the presenta-
tion stage is when the teacher presents new language to 
students. This new language can range from a grammar 
structure to a new vocabulary item, from a new sound 
to be pronounced to a function or register in the target 
language. In sum, there is a great variety of aspects of 
a language which can be presented systematically to 
students. As for the purposes of the presentation stage, 
Matthews, Spratt and Dangerfield (1993, p. 6) point out 
that presentations give students the opportunity to no-
tice how relevant and necessary the new language is, to 
concentrate on its levels, scrutinizing it and, by so doing, 
grasping it.

To me this idea of presentation seemed considera-
bly incontestable at the time of the research, since the 
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aforementioned authors seemed to present an aligned 
view on the meaning of presentation and also due to the 
fact that this was how I perceived most language classes 
were structured during my time in college. However, 
today I contemplate a defiance to this notion. Studies, 
however, which have argued against ideas of method 
and procedure (Bell, 2003; Brown, 2002, Kumaravadi-
velu, 2006), have gained force as time went on, although 
the notion of presentation previously described still 
holds some validity, an accommodation of the concept 
in a freer way of seeing the language class is what needs 
to be taken into consideration.

As pointed out by Bell (2003), there are a series of se-
tbacks in seeing methods and approaches in too rigid a 
manner. Besides never being purely and systematically 
followed by teachers, prescriptive methods and approa-
ches ignore the plethora of identities and preferences 
in the classroom in favor of an allegedly guaranteed 
efficacy in the learning of a new language. Kumaravadi-
velu (2006) further criticizes this flaw in pointing that 
teaching and learning should not occur in theoretical 
terms, but rather in the concrete political, historical and 
social world. So, when teaching language, presentation 
should not happen in an inflexible designated time, with 
a stiff course of action or expecting a predetermined ou-
tcome, but should instead happen when convenient to 
the individuals involved.
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Furthermore, it remains to be pondered: when, in 
fact, are we NOT presenting something to our students 
(or to an extent, even to ourselves)? Another setback es-
tablished by drawing separation lines in the classroom 
is disregarding the constant back and forth, or rather in-
terweaving, of moments that is natural to the dynamics 
in a classroom. In this sense, even if we hold the PPP 
paradigm to be the mold from which we part to teach 
a class, it is apparent that even in moments of practice 
or production the demand for another moment of pre-
sentation comes up or vice-versa. So to an extent the 
distinction between the stages fade when students’ very 
necessities emerge and break the clear division that was 
planned beforehand. The result is that we are in fact in 
a constant state of readiness to present, practice or pro-
duce with our students.

As far as how the presentation can occur, a dicho-
tomized view of presentation as a stage is given by 
Thornbury (1999), in which he divides two types of 
approaches: the deductive and inductive approach. In 
short, he explains these two categories as such:

• A deductive approach starts with the presentation of 
a rule and is followed by examples in which the rule is 
applied, while;

• An inductive approach starts with some examples 
from which a rule is inferred.
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A deductive approach to presentation is seen as a 
more “traditional” one, since teaching approaches such 
as the Grammar-Translation use it. Matthews, Spratt and 
Dangerfield (1993) defend that the deductive approa-
ch can be useful because it gets straight to the point, it 
can be timesaving, and it respects the maturity of adult 
and analytical students. Notwithstanding it can also fall 
short for its “dryness”, for being too teacher-centered, 
for not being memorable enough or for making students 
think that learning the rules is the most important as-
pect of the language learning process.

On the other side of the spectrum, an inductive 
approach to presentation is seen as more “modern” than 
the deductive one. It is often connected to first langua-
ge learning and to the Direct Method and the Natural 
Approach. Matthews, Spratt and Dangerfield (1993) 
point that its advantages are that students discover for 
themselves the rules, that they are more actively invol-
ved, that cognitive depth is greater, that pattern-recog-
nition and problem-solving abilities are favored, and 
that autonomy is encouraged. Among its disadvantages 
are the time consumed, the fact that students may make 
wrong hypothesis about the rules, that teachers can fall 
into a lot of pressure and that many language aspects 
are too complex for easy rule formulation.

As somehow indicated by the reflections of Bell 
(2003) and Kumaravadivelu (2006) presented here, a 
clear cut between which approach is better will entirely 
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depend on the individuals involved and their backgrou-
nd in learning in general. So as in the matter of “when” 
to present, “how” to present is left to the teacher’s consi-
deration of the most appropriate way to present a deter-
mined topic. Only by putting the advantages and disad-
vantages of each approach on a scale will it be fitting to 
set a just course of action. A consideration of questions 
such as the appeal, relevance, contribution and even 
challenge of a certain approach (BROWN, 2002) must 
take place in order to choose (or why not, mix) approa-
ches in a more conscious way.

Regardless of choosing either a deductive or induc-
tive approach when teaching a new topic, Matthews, 
Sprat and Dangerfield (1993) defend that there are 
certain procedures common to these two approaches. 
According to the authors, the presentation must start 
with a situational context, which can be brought up 
using videos, pictures or tapes. From this material the 
teacher can “withdraw” the new language he/she wants 
to make evident for students. Students’ attention will 
then be drawn to what Matthews, Spratt and Danger-
field call a marker sentence or “the first examples of the 
new language that students focus on and use as a model 
for producing other similar sentences” (MATTHEWS; 
SPRATT; DANGERFIELD, 1993, p. 7).

If the teacher explains him/herself the rules in an 
explicit way, then he/she used a deductive approach. 
If instead he/she leaves for students to work out the 
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rules from the marker sentences, then it was an induc-
tive approach which took place. Either way, Matthews, 
Spratt and Dangerfield recognize yet another procedu-
re after this, in which the teacher must check through 
concept questions (direct, short questions regarding the 
topic just discussed) if students have really grasped the 
meaning and form of the new language item. The type 
(reiteration of the rules, examples etc) and amount of 
concept checking may vary depending on the students 
and complexity of the topic.

Running the risk of sounding repetitive at this point, 
choosing between a deductive or inductive point of view 
is also subject to teacher evaluation of the relevance 
and appropriateness to his/her teaching environment. 
As pointed by Widodo (2006), the long-stranding de-
bate between which of the approaches is best has not 
led language teaching to any sure results, instead, what 
seems to become more and more explicit is that the cog-
nitive style of the learners are more reliable indicators 
of what path to choose. Implied in the notion of the cog-
nitive style, Widodo (2006) explains, are aspects such 
as age, maturity and even neurological mechanisms. 
Nevertheless, seeing that it is impossible for a teacher 
to attend in every capacity to aspects as unique and 
complex as those, what teachers must attain to is the 
general notion that language learning “is a largely cons-
cious process that involves formal exposure to rules of 
syntax and semantics followed by specific applications 
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of the rule, with corrective and encouraging feedback” 
(WIDODO, 2006, p. 129). In other words, regardless of 
a deductive or inductive approach, the ultimate goal is 
to build knowledge of the way language is constructed 
so that when students listen, speak, read and write, they 
have no trouble recognizing patterns the language that 
they are learning follow.

Around the time I taught at Centro de Línguas, whene-
ver I had to teach something new to students, I tended to 
use an inductive approach to teach not only grammar, but 
also vocabulary and pronunciation. I spent a long time 
planning the ways to make students figure the rules out 
by themselves (and thus a disadvantage: time consump-
tion). During the time of the presentation, however, being 
disappointed by the unforeseen struggles my students 
went through to grasp the rules, I ended up ignoring their 
contributions and resorted to directly exposing the rules 
to the students, going from an inductive to a deductive 
approach. Perceiving the recurrence of this event as a 
flaw in my teaching skills, I felt my presentation skills 
needed to be put in check, and so I devised a plan to sys-
tematically examine it and improve it.

In order to improve my presentation skills, I mainly 
used the contributions from Gower, Walters and Phillips 
(2005), Thornbury (1999) and Ur (1996). Thornbury 
(1999) divides three starting points from where to do 
the presentation stage: from rules, from examples and 
from texts. Gower, Walters and Phillips (2005) suggest 
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the following courses of action during the presentation: 
using visual/oral contexts, texts or short dialogues to 
extract rules; giving or working out the rule and promo-
ting student-based research. Ur (1996) pinpoints four 
aspects of an effective presentation: attention, percep-
tion, understanding and short-time memory. Taking the 
parameters offered by these authors as guidelines for 
the research, the details of the strategies I chose will be 
further explored in the methodology part of this paper.

Methodology

As previously mentioned, I used some ideas propo-
sed by Gower, Walters and Phillips (2005), Thornbury 
(1999) and Ur (1996) to base my course of action for the 
research. I intended to try a variety of types of presenta-
tions in the lessons I carried out with an English 1 group 
at Centro de Línguas. Along with the presentation techni-
ques experimented, open written feedback from stu-
dents (Figure 1) and my own self-evaluation (Figure 2)  
were part of the methodology used for the research.
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Figure 1 – Students’ evaluation sheet

Figure 2 – Self-evaluation sheet

Simply put, the work was divided in cycles constitu-
ted of three stages: planning, execution and evaluation/
feedback. In the planning stage, I prepared a lesson plan 
in which one type of presentation procedure was used. 
In the execution stage, I tried the presentation techni-
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que in class with students. Finally, in the evaluation/
feedback stage, I evaluated myself while students gave 
feedback on how effective the presentation was. After a 
cycle was complete, I would repeat the steps, this time 
testing another presentation procedure.

Below is a chart showing a general description of the 
stages of the research:

Procedure Description of procedure
Planning I I had to teach the present simple in the negative form to my 

English I group. I did not use any of the strategies offered by 
the authors so I could check how my regular type of presenta-
tion worked. 

Execution I After reading a text from their textbook, students took out 
negative sentences from it. I drew their attention to the struc-
ture of the sentence, wrote a chart with the subject pronouns 
and auxiliary verbs and drilled some sentences. It can be said 
that constituted a presentation “from text”, as Thornbury 
(1999) would put it, more aligned with an inductive approach 
to presenting new language.

Evaluation/feedback I The presentation seemed to have gone quite well. I tried 
to explain everything in English but I had to use bits of 
Portuguese. In general, I could convey the main idea of the 
grammar point, but did not consolidate it in the presentation 
stage. I came to this conclusion because students asked a lot 
of questions during practice. So perhaps the “understanding” 
(UR, 1996) portion of the presentation was not fully realized.

Planning II I planned a presentation in which I would use pictures to 
teach the present simple in the interrogative form. This is 
one of the types of presentation Gower, Walters and Phillips 
(2005) suggest, called visual/oral context. 
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Procedure Description of procedure
Execution II I presented the interrogative form of the present simple this 

time. In pairs students received pictures of myself in diffe-
rent situations and had to ask questions to me using them 
(without any previous explanation). I used their sentences 
to explain the grammar item, so I parted “from examples” 
(THORNBURY, 1999) to conduct the presentation, in a clear 
inductive approach.

Evaluation/feedback II The pictures helped me link the ideas better, and as for my 
students, they seemed to have liked the participative charac-
teristic of the presentation for they felt like they were part of 
the presentation too (so “attention” [UR, 1996] was apparently 
contemplated in the stage). As there were a lot of examples 
from the pictures, students mentioned they could compare 
the grammar rules and the sentences that were made for the 
pictures.

Planning III I planned a lesson in which the presentation consisted in 
directly and objectively explaining to students the rules of the 
interrogative form of the present simple and its short answers. 
That is what Gower, Walters and Phillips (2005) define as 
“giving or working out the rule”.

Execution III In a determined time during the lesson, I announced to the 
students what was going to be studied. I explained the sub-
ject in a straight-forward way, asked if they needed clarifica-
tion and then offered practice to students. Thus, I parted from 
the rules themselves (THORNBURY, 1999) to teach a deductive 
presentation stage.
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Procedure Description of procedure
Evaluation/feedback III In my self-evaluation I concluded that students did not enjoy 

the presentation. I found the presentation to be boring and 
dry. Nevertheless, students seemed to have greatly liked 
the presentation. The majority pointed out the focus on the 
teacher and clear explanation as major positive points of the 
presentation (“attention” and “perception” [UR, 1996] being 
thus contemplated), although some of the students asked for 
more dynamic activities after the presentation.

Planning IV This lesson plan featured a presentation stage in which stu-
dents had to find out the rule by themselves through research. 
Gower, Walters and Phillips (2005) call this “student-based 
research”. Students used all the material they had to find out 
how the third person singular form of the present simple 
worked.

Execution IV I divided students in groups of three. They had to research by 
themselves using everything they had: books, notebooks, and 
even Internet. After they came up with a scheme, they would 
compare their ideas to other groups. I opened the discussion 
and students shared their findings and hypothesis. I wrapped 
up the subject by giving a short explanation on the subject. 
Although it is hard to say, I assumed students had worked 
both from examples and from the rules to form their unders-
tanding of the topic.

Evaluation/feedback IV In the end, I liked the presentation more than my students. 
I felt the presentation was very productive and made room 
for students to be more autonomous and overtly show what 
they understood. On the other hand, most of the students felt 
the presentation was not as consistent as the other ones I had 
done during the semester. Some of them claimed they could 
not comprehend the subject at all, having neglected aspects 
such as “perception” and “understanding” (UR, 1996) in the 
process.
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Having thus exposed what occurred on the four les-
sons in which the research was developed, I will now 
proceed to a more detailed analysis of their implications 
to the main concern of this paper: how different types 
of presentation procedures affect teaching and learning 
and how I see these findings as a more experienced En-
glish teacher.

Data Discussion

After developing the research, a mixture of reassu-
rance and surprise dominated my mind at the time. I 
felt reassured by the fact that no way of presenting new 
language is shielded from problems, even if it tries to 
contemplate a preferable way of learning of a group of 
students. So, in realizing there is no error-proof techni-
que, I became aware that a great burden can be lifted 
off a teacher’s back. What took me by surprise though 
was the fact that students responded more positively to 
a teacher-centered presentation stage, as seen in con-
trasting the last two cycles. This went against my belief 
at the time that student-centered techniques should 
always be prioritized precisely because of students’ own 
preferences (or possibly my own, based on my experien-
ce learning English at a language school as described in 
the introduction of this paper).

In terms of planning, the research allowed me to no-
tice a lack of correspondence between time in prepara-
tion and efficacy in the grasp of a new language item. 
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This can be inferred by the fact that the two first cycles, 
which were based on an inductive approach, “from 
text and examples” presentations, did not both render 
good results as far as students’ understanding went. 
In the other two cycles, where the deductive approach 
was used, presentations based on teaching from rules 
were carried out, the same happened. Seeing, at least in 
these examples, that the amount of time and effort put 
into planning a good presentation does not necessarily 
correlate to a successful one, perhaps other elements 
not mentioned here can help comprehend what could 
provide better chances of guaranteeing understanding.

Specially the third cycle surprised me when deve-
loping the research, in which “giving or working out 
the rule” is the most praised presentation by students. 
Demanding no extra resource to be carried out, this 
method of presenting new language focuses heavily on 
the teacher and seems to reproduce a traditional way 
of teaching consisting of “depositing” knowledge in the 
passive student (FREIRE, 2005). Nevertheless, it cannot 
be said that it was not effective in the case in point. It 
took me a while to wrap my head around the matter, but 
looking back at my earlier school experiences I found 
what could be the reason for the success and preference 
for this “traditional” method.

It is generally agreed upon that our past experien-
ces greatly influence how we act later in life. In regards 
to learning this also happens, for more often than not 
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we want to reproduce what seemingly worked for us 
back when we were young students. So, applied to the 
scenario in question here, the preference for “giving or 
working out the rule” can be due to how learning oc-
curred for these students. I myself am a bit of this party 
too, considering how attached I was to my stern English 
teacher at seventh grade. However, having gone through 
other experiences that remolded my way of seeing lear-
ning and teaching, I mistakenly came to expect the same 
change of thought would touch my students.

Another argument for the preference for the tradi-
tional “giving or working out the rule” can be traced to 
what Matthews, Spratt and Dangerfield (1993) defend 
are the advantages of a deductive approach to the pre-
sentation. It may be that my students, ranging in gene-
ral from 20 to 50 years old, are more analytical in their 
process of thinking and like to learn in a more linear, 
straight-forward manner. In this case, considering what 
authors who defend a postmethod posture when tea-
ching language, such as Brown (2002),  have said about 
the matter, a prescriptive method or approach, even if it 
is more “modern”, may go against the flow which should 
be followed for learning to take place more effectively.

The curious mismatch between my students’ per-
ceptions of the presentations conducted and mine is 
invaluable for this analysis. Curiously, in crossing most 
self-evaluations and feedback from students, opposite 
impressions would be drawn up. This unpredictability 
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corroborates the criticisms of prescriptive methods 
and approaches, seeing that outcomes can be positive 
for one and neutral or negative for others.  In the end, 
“guaranteeing” understanding seems to be a matter qui-
te out of our hands as teachers, and at best what can be 
done is a trial-and-error approach to each class, for un-
derstanding is not guaranteed, but rather constructed 
progressively.

Supported by Prabhu (1990) is the idea of “teacher’s 
plausibility”, meaning a teacher’s subjective sense of 
adequacy of a said course of action in a determined con-
text with a determined group of students. In this sense, 
whether it is best to part from examples, use a deductive 
approach or promote student-based research is enti-
rely up to the teacher.  Nevertheless, just like anything 
pending to the subjective side, teacher’s plausibility is 
susceptible to mistakes. However, that is a known and 
accepted fact. What this concept brings to the table is a 
tool not for structuring a lesson to be given, but to reas-
sure teachers of the value of their own formation and 
decision-making capabilities.

Having taught many other lessons on the topics of 
the four lessons exposed (there are some infamous 
grammar contents from which one just cannot escape, 
such as the present simple tense in all its form and glory)  
and many others, the concept of “teacher’s plausibility” 
has been an alleviating one for my practice. Moreover, 
the understanding that the classroom is a place for 
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constant negotiation of meanings, expectations and 
frustrations (PESSOA; URZÊDA-FREITAS, 2012), also 
adds to the alleviation of the teacher’s role. After accep-
ting how unpredictable the reactions in a context as rich 
and diverse as the classroom can be, thus abandoning 
the need to adequate to the rigidity of certain methods, 
a greater portion of our energy as language teachers 
can go to evaluating what has worked or not, so we can 
calibrate our next actions to foster learning. This is a 
healthier and liberating practice for the teacher (and 
by extension, for the students), and it is one that I have 
used since this research was carried out.

Final Thoughts

At the time I wrote the original Language Teaching 
Project, I had started this section by saying that “the 
project had produced some really good results”. I alle-
ged that all the strategies I experienced with helped me 
to improve my teaching practice. I also said I had beco-
me more aware of other kinds of presentation, which 
was a big step up for a young student-teacher such as 
me. I recognized that before the project I “went with 
the flow”, only caring about getting the message across 
to my students, but not really stopping to reflect about 
how I taught. For other teachers, I thought my resear-
ch could help them foster the will to try for themselves 
what might or might not work in their teaching practice.
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Today I am still grateful for having conducted the 
research, but not necessarily for the reasons mentio-
ned earlier. Yes, getting in touch with theory about the 
presentation stage in the PPP paradigm helped me in 
what could be considered my teaching “technique”, 
meaning that after studying about these procedures 
and techniques I ended up structuring my classes better. 
Nevertheless, it was the awareness of the nonexistence 
of a “one-size-fits-all method” that really contributed to 
my teaching practice. Even when I was asked to strictly 
follow a staple methodology, I now know how to evalua-
te the elements at play and (a bit transgressively, I must 
confess) modify what I thought did not work, so studen-
ts could get a better chance of grasping the knowledge 
being taught.

In this path, my memories of my practicum at Centro 
de Línguas were never once pushed to a purely nostalgic 
corner of my mind. I could always and recurrently resort 
back to the teachings of my advisors and to the expe-
riences lived in a privileged practicum context such as 
the Centro de Línguas to help me struggle with difficult 
situations in other schools where I also teach. I bene-
fited greatly from giving my first steps in such a guided 
way, and this guidance ended up fostering in me more 
independence and proactivity instead of dependence 
and passivity.

Independence and proactivity also classify how ha-
ving written the Language Teaching Project changed my 
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perception of research as well. Before it I saw resear-
ch as something that happened outside my own place 
of work, something that had to take place in someone 
else’s environment so I could observe something other 
than myself to apprehend anything of value. After the 
Language Teaching Project, I decided that I would do my 
final paper about my teaching practice. 

In my Trabalho de Conclusão de Curso (MAGALHÃES, 
2013) I examined my beginner students’ perceptions of 
activities inserted in the critical teaching perspective, 
involving themes such as sexuality, gender and culture. 
To reach that goal the study dealt with some presuppo-
sitions and objectives of a critical teaching approach, 
such as problematizing hegemonic discourses which 
maintain relations of inequality. The results of the re-
search showed that students generally struggled with 
discussing critical issues due to their elementary level 
of English, but were motivated by the themes exposed 
and acknowledged the importance of debating them.

This being the second time I was studying my own 
teaching environment, I definitely felt more at ease in 
carrying out the research. Nevertheless, this easiness 
did not stay grounded only in researching my own 
classroom, thus for my master’s thesis (MAGALHÃES, 
2019) I decided to move away my students and myself 
as research participants and consider another teacher 
and other students’ points of view. In other words, I 
focused on the movements of submission, adaptation 
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and subversion between a coursebook and an English 
teacher in his critical teaching practice. Parting from a 
discussion of the perspectives of criticality and views on 
the coursebook which permeate the teaching practice of 
the participant teacher, the data in this research revea-
led that the participant teacher acted more frequently 
in a subversive way than in a submissive way in regard 
to the coursebook, prioritizing activities of a problema-
tizing character about subjects closer to the students’ 
realities as well as his own.

Circling back to the chronological order of the story 
I had begun in the introduction, I would like to wrap 
up this paper by talking a bit of the present. I strongly 
believe the Centro de Línguas was a capital kickstart to 
consolidate my career path as an English teacher, and 
so after having graduated from Letras – Licenciatura 
em inglês, I worked in three other language schools. 
Meanwhile, I went back to college for my master’s de-
gree, to research yet again in my field of work. However, 
for professional reasons, it so happened that my career 
path took a turn and I am (momentarily) not an English 
teacher. Working as a public servant now, though still in 
the field of education, I do not feel that the identity of 
a teacher-researcher has been ripped out from me the 
moment I assumed a new job position. Instead, I want to 
keep up with the work I have done so far, now through 
the perspective of a new situation, still with the same 
spark ignited by the Centro de Línguas.
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REFLECTIONS ON THE USE OF TEACHER 
AUTHORING TOOLS IN THE MATERIAL 
PRODUCTION FOR ENGLISH FOR SPECIFIC 
PURPOSES: AN EXPERIENCE REPORT

Camilla Santos Moraes
Eliane Carolina de Oliveira

Introduction

Digital technologies (smartphones, tablets, compu-
ters, etc.) are constantly evolving and changing the con-
temporary society. According to Leffa (2006a), human 
beings have been developing sophisticated tools for 
ages, and the more we use them, the bigger the neces-
sity to be able to master them. The technological advan-
cements which we witness today have impacted almost 
every aspect of our life and education is one of them. 
As reported by Paiva (2008) in a brief historical retros-
pective of the evolution of technology use in language 
teaching, English teaching has always been associated 
with the use of technologies, from books to computers. 
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Grammars were, for instance, the pioneer tool in the 
language teaching area, since learning a language in 
the Middle Ages was equivalent to studying its syntax 
(PAIVA, 2008). Over the course of time, the author adds 
that new technologies, such as the black board, the ste-
reo system and the television, have gained space in the 
educational context, accompanying the books. 

Presently, we observe that computers, in conjunc-
tion with the internet, present themselves as promising 
tools, with plenty of pedagogic possibilities, capable of 
assisting both teachers and students in their English 
learning and teaching processes. Nevertheless, it is im-
portant to emphasize that there are several contexts in 
which dissimilarities regarding the use and availability 
of technological materials still exist. In other words, 
nowadays, it is likely for us to find schools without com-
puters and internet connection in several parts of our 
country, for instance. Besides that, there are also some 
teachers who are not familiar with those tools and, for 
this reason; they do not know how to use them properly 
and confidently.  

This experience report aims to present some issues 
related to the use of a specific authoring tool and its 
benefits for the English language teaching in a group of 
English learners in which the author and the co-author 
were, respectively, the group’s teacher and her supervi-
sor. The choice of this theme reveals the concern to foster 
the reflection about the inclusion of new technologies in 
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the pedagogic process by those professionals who work 
with foreign language teaching. Our worry was also con-
nected to making English teachers more critical about 
the adoption of new resources for teaching as well as to 
providing students with a different alternative to learn 
and practise the target language (English).

Our initial goal in this experience was to be able to 
produce and apply online exercises for ESP1 students 
who were enrolled in one of the author’s groups at the 
Language Centre (LC) extension project from the Fede-
ral University of Goiás in 2011. Those exercises were to 
be hosted in Moodle, the virtual learning environment 
used in the aforementioned context where the expe-
rience was developed at the time. We also aimed to 
provide extra class time and supplementary activities 
to students in order to increase their contact with the 
language. Ultimately, our goal was to analyze the advan-
tages and disadvantages of the authoring tool (Hot Pota-
toes2) used to produce the activities and better unders-
tand their contributions to the teacher and students, as 
well as to verify the eventual (dis)advantages in using it. 

1  This term is explained in the next section. 
2  The program and several tutorials are available at: http://hotpot.

uvic.ca/.

http://hotpot.uvic.ca/
http://hotpot.uvic.ca/
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Literature Review
English for Specific Purposes

There are some differences in the way people see and 
define ESP. For some, ESP is the English teaching for any 
purpose that can be specific while for others, it is the 
English teaching inserted in academic studies, or the 
teaching for vocational or professional purposes (AN-
THONY, 1997). In Brazil, ESP stood out in the 70’s with 
a project entitled «Brazilian ESP Project» coordinated 
by Professor Maria Antonieta Alba Celani from the Pon-
tifical Catholic University of São Paulo (PCU-SP). In the 
context where this work was conducted, ESP was main-
ly concerned with providing the learners with language 
learning strategies to help them read different text gen-
res. However, unlike many people think, ESP does not 
only focus on reading. There are courses which focus on 
the productive skills, speaking and writing, and also in 
the other receptive skill, listening (ULIANA, 2018). It is 
important to mention that, when planning such courses, 
teachers should adopt the roles of a facilitator as well as 
a mediator of knowledge, varying the sources and the 
kind of exercises, since it is essential to consider that 
students have different learning styles and interests 
(SABOTA, 2006).

Regarding materials to offer learners practice in all 
language skills, we can observe that digital technologies 
and resources provide users with almost unlimited in-
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formation access to distinct types of supplies in several 
foreign languages anytime, anywhere. In the section whi-
ch follows, we address the topics of Computer Assisted 
Language Learning (CALL), authoring tools and learning 
management systems (LMS) which are key elements in 
the development of the current experience report.

Computer Assisted Language Learning

According to Warschauer and Healey (1998), compu-
ters have been used to teach a foreign language since 
the 60’s. As maintained by the authors, the Computer 
Assisted Language Learning (CALL) can be divided into 
three stages: Behaviorist CALL, Communicative CALL, 
and Integrative CALL. Each stage has its own characte-
ristics, along with its technological tools. Nevertheless, 
these aspects can coexist, depending on what the tea-
cher’s aims are. 

The Behaviorist stage started in the 60’s and it consi-
dered language in a structural way. So, computers were 
used as tutors in drilling exercises and the main focus 
was on grammar accuracy. The Communicative stage, 
in its turn, began in the 80’s. It had the Communicative 
Approach theory as its base. Therefore, the focus was in 
the manner students used the language to communicate 
and, thus, computers were motivators for communicative 
activities. Lastly, the Integrative stage, which started in the 
beginning of the 21st century, used multimedia computers 
and the internet. Students were able to practise and use 
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the language in authentic situations. In this context, the 
internet offers both teachers and students a considerable 
variety of resources for English language teaching and 
learning, as well as English for Specific Purposes.  

Reassessing Warschauer and Healey’s (1998) clas-
sification, Bax (2003) acknowledges its contribution to 
the development of CALL; however, he suggests a less 
confusing terminology: Restricted CALL, Open CALL, 
and Integrated CALL. Each specific phase characteristics 
can be seen in details in the following table: 
Table 1: Restricted, Open and Integrated CALL: an outline (BAX, 2003) 

Content
Type of 

task
Type of stu-

dent activity
Type of 

feedback
Teacher 

roles

Re-
stricted 

CALL

Language 
system

Closed drills 
and Quizzes

Text reconstruc-
tion 
Answering 
closed ques-
tions
Minimal inte-
raction with 
other students

Correct/ incor-
rect

Monitor

Open 
CALL

System and 
skills

Simulation 
Games
Compu-
ter-me-
diated com-
munication 
(CMC)

Interacting with 
the computer
Occasional 
interaction with 
other students

Focus on 
linguistic skills 
development
Open, flexible.

Monitor/
facilitator
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Content
Type of 

task
Type of stu-

dent activity
Type of 

feedback
Teacher 

roles

Inte-
grated 

CALL

Integrated 
language 
skills work
Mixed skills 
and system

CMC
e-mail

Frequent in-
teraction with 
other students
Some interac-
tion with com-
puter through 
the lesson

Interpreting, 
evaluating, 
commenting, 
stimulating 
thought

Facilitator
Manager

The activities we created had characteristics which 
belonged more to the Restricted and Open CALL phases 
than to the Integrated one as it will be explained in the 
section which follows.

Authoring Tools

A large number of teaching/learning activities are 
produced by teachers themselves using authoring tools 
which are defined by Leffa (2006b p. 190) as «a com-
puter program used to produce digital files, generally 
including written text, image, sound and video». They 
exist not to replace books, but to supplement their 
contents, as well as to assist teachers in their practice 
(LEFFA, 2006b). Teaching materials produced by tea-
chers may have a significant role, since they know their 
context, and from this knowledge, they can develop new 
activities taking into consideration their students’ cha-
racteristics and backgrounds (VETROMILLE-CASTRO, 
2003 cited in BORGES, 2007). 
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There are plenty of authoring tools these days; howe-
ver, Leffa (2006b, p.196) mentioned some important and 
known ones back on the year his article was published: 
“Author Plus, Hot Potatoes, HyperStudio, Wida Autho-
ring Suite, Macromedia Authorware”. In this experience 
report, Hot Potatoes was chosen for some reasons: first 
of all, because it was the first authoring tool we had had 
contact and got familiar with and, accordingly, it was 
easier to use its functions. Another aspect which con-
tributed to the choice of Hot Potatoes was the fact that 
it was not necessary to know any computational or pro-
gramming language in order to use it. Thus, the person 
who creates an activity using this tool only needs to pro-
vide the exercise information, such as the instructions, 
texts, images, answers, feedback, etc, and the program 
automatically generates an exercise in the format of a 
website. Hot Potatoes, which is a free resource, allows 
users to create five different types of exercises:  JCLOSE 
(to generate gap-filling activities), JQUIZ (to create mul-
tiple choice quizzes), JCROSS (crosswords puzzles can 
be made using this tool), JMIX (to produce unscramble 
exercises), and JMATCH (to create matching or ordering 
exercises). Below, as it can be observed, the unscramble 
activity created with the JMIX task creator focuses on 
the language system and reading skill development and 
presents text reconstruction characteristic which are 
part of the Restricted and Open CALL phases.
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Figure 1: JMix activity. (Source: Moodle)

It should be noted that authoring tools also have 
some limitations. For Leffa (2006b), «the incapability to 
manage the unpredictability generated by the others» is 
the main one. In other words, the program is limited by 
what has been previously programmed. This way, tea-
chers should pay careful attention while producing the 
activities, choosing plain language and being objective 
(WISSMANN, 2005).  In addition to that, teachers should 
also use other resources which can be of assistance, such 
as videos and/or tutorials. Wissmann (2005) states that 
this extra support can clear up doubts students may 
have while doing the activities without a teacher near-
by. Devising clear instructions was indeed a challenge 
for us, especially in the first sequence of activities. With 
time, we learned how to increase the comprehension of 
our instructions by getting another person to proofread 
them. The next phase was to publish them in the virtual 
learning environment which is introduced in the section 
which follows. 
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Virtual learning environment: Moodle

As previously mentioned, the exercises created with 
the authoring tool Hot Potatoes were hosted in the vir-
tual learning environment (VLE) Moodle. Moodle is an 
“acronym for Modular Object-Oriented Distance Learn-
ing” (NAKAMURA, 2009, p. 23), and was developed 
around 1999. Pereira (2008) states that it became public 
and available in many languages in 2002 and it is one of 
the most used VLEs because of its simple interface and 
great advantages for distance or online education. It is 
worth mentioning that it is a free and safe software (NA-
KAMURA, 2009). Moreover, the VLE has synchronous 
and asynchronous e-learning tools, for instance, forums, 
a chat room, text files, a diary, a bulletin board, a photo 
gallery, questionnaires, a journal, among others. As for 
foreign language teaching, Moodle offers many possibi-
lities to students and teachers. It allows the specific and 
personalized evaluation of the different areas/skills of a 
language. In other words, it is possible to offer individual 
feedback about students’ performance on writing, gram-
mar, pronunciation, fluency, etc. (STANFORD, 2009). 

The Communicative Approach (CA), which is adop-
ted by LC teachers, allows students to be in the center 
of the teaching and learning process (RICHARDS; ROD-
GERS, 2001). Thus, in the following table, it is possible 
to see some connection, presented by Stranford (2009), 
between some of the key features of this approach with 
some components and tools available in Moodle:
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Table 2: The relationship between the Communicative Approach 
and Moodle tools (Source: adapted from Stanford, 2009).

Key features of the CA Moodle features which support CA

Learner autonomy
Learners can customize their home pages using MyMoodle;
Questionnaires and surveys (Choice module) can be used to 
allow learners to offer suggestions to the curriculum.

The social nature of 
learning

Chat, Forums and Wiki modules allow interaction between 
users. 

Curricular integration
Moodle and the outside world can be linked by using HTML 
pages with hyperlinks and webquests.

Focus on meaning
Authentic texts (written or spoken) and activities based on 
them are easily inserted into Moodle.

Diversity

Learners can go at their own speed, which may vary from 
one to another; 
Learners and teachers can reflect on learning processes and 
make changes by using the Journal module.

Alternative assessment
Moodle offers traditional tests as well as journals and add-
on portfolios.

For the present work, the exercises developed with 
Hot Potatoes, as well as other materials, were hosted 
online in a classroom created specifically for the ESP 
group by using Moodle. 

CONTEXT

This experience took place in two distinct contexts: a 
face-to-face environment (the classroom) and a virtual 
environment (Moodle) whose opening page can be seen 
in the picture which follows: 
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Figure 2: Opening page in the ESP Course in Moodle. (Source: Moodle)

As aforementioned, we developed this experience in a 
group of ESP students from the LC at the FUG. This speci-
fic group was somewhat distinct from the others because 
their face-to-face classes did not take place in the Letras 
College building, as usual. They were held in the premises 
of a church nearby FUG campus. At the time, there was 
a partnership between the Nossa Senhora da Assunção 
Parish and the Language Center which aimed to offer 
English courses to the parishioners and the local com-
munity. The group was composed by sixteen students 
(seven women and nine men). Uncommonly, there were 
five high-school adolescents among them who were not 
as focused and determined as the adults. 

To report some issues regarding this experience, we 
used the author’s reflexive notes, the students’ answers 
to questionnaires, the journal module offered by Mood-
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le in which the students shared their thoughts and opi-
nions about the development of the activities and also 
the content from the learners’ interviews.  

Data Analysis 
A survey on students’ reading habits

By using a questionnaire, which was filled in by the 
16 students on March 14th, 2011, we aimed to analyze 
the participants’ reading habits. Our focus was basically 
on the questions related to reading online and also 
reading in English due to the context we were working 
with. When we dealt with the first aspect, it could be 
noticed that a substantial number of students used the 
internet to read and their interests were basically from 
three different areas: news, entertainment and knowle-
dge. To read the news and keep themselves updated, the 
participants used websites such as g1.com and metro.
co.uk. In order to entertain themselves, social networks 
as Orkut and Twitter were used by them. Finally, the 
websites mentioned to obtain knowledge were SciELO, 
Bireme and Wikipedia. SciELO (Scientific Electronic Li-
brary Online) is a digital bibliographic database, library 
and cooperative electronic publishing model of open 
access journals where scientific papers from different 
knowledge fields are available while BIREME (Bibliote-
ca Regional de Medicina) is also a virtual library and a 
specialized center of the Pan-American Health Organi-
zation/World Health Organization which hosts texts re-
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lated to the healthcare field. Based on such information 
and as stated by Heemann (2009), we may affirm that, 
even though it is happening slowly, the reading habits 
of people are changing as a result of the popularization 
of the internet. The same data highlighted the fact that 
readers seek to keep informed and amused by reading 
the news and also by interacting with people online. 
Furthermore, they broaden their knowledge while rea-
ding scientific papers. 

When it comes to reading in English, the data also 
presented us a considerable number of participants 
who did not have the habit of reading in a foreign lan-
guage. However, it was possible to notice that there 
were some students who acted differently, even though 
the frequency was lower. Those students claimed to use 
both non-virtual and virtual environments to practise 
reading. In the first one, textbooks, scientific papers, 
school texts, cartoons, and even Math books were cited. 
In the second one, students mentioned online tutorials, 
and online games only. We could observe that low pro-
ficiency in a foreign language does not prevent people 
from reading online. However, this factor associated 
with the feeling of incompetence and frustration as well 
as with the fatigue some texts may cause, might well be 
an evidence of low online foreign language reading in-
dex. It was also possible to infer from the collected data 
that the online reading practice was connected to moti-
vational factors. While reading a tutorial, for instance, 
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the person is seeking better understanding of a product, 
a software, etc. Scientific texts, on the other hand, are 
usually longer and they might, eventually, demotivate 
the reader.

Teacher and students’ perceptions about the 
production of online activities

The activities created specifically to be hosted in Moo-
dle aimed mainly to provide students with extra class-
room practice. As Gadsdon (2010) claims, the VLE may 
offer an extension to the traditional learning/teaching 
resources and it also facilitates the interaction between 
students and teachers. The exercises shared with the pu-
pils followed the order of the course syllabus developed 
in the beginning of the term, which is illustrated next: 
Table 3: Order of the produced activities posted for the course. (Sour-
ce: Moodle)

1. Activities: Identifying text genres
2. Activities: Reading goals and levels of comprehension
3. Activities: Cognates and false cognates
4. Activities: Previous knowledge
5. Activities: Skimming and Scanning
6. Activities: The use of printed and online dictionaries
7. Activities: Contextual inference
8. Activities: Nominal groups
9. Activities: Discourse markers
10. Activities: Pronominal references
11. Activities: Affixes
12. Activities: Adjective degrees
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Based on the field notes written throughout this ex-
perience, it was possible to infer that the order of the 
activities reinforced what was previously taught in class 
and helped to resolve some doubts that aroused as the 
course went on. Students were able to access the exer-
cises at home in order to recall content and study for 
assessments and this is certainly one of the advantages 
of Hot Potatoes, according to Donda (2007). One of the 
participants, Bia, for instance, corroborated with this 
idea when she declared that «the suggested activities 
helped (her) memorizing the content». To another pu-
pil, Ana Paula, while doing the exercises the students 
had «the opportunity to study the content given in class 
once again». She also added that those activities «aimed 
to dispel doubts». So, as we could see, the purposes 
mentioned by Bia and Ana Paula met our own inten-
tions, since our personal and professional goal was to 
assist students retain what they had seen in class and 
solve their eventual doubts. 

While producing the activities we faced the first te-
chnical problem during the semester: the images of the 
exercises did not appear in the VLE. This setback was sol-
ved after different attempts. Firstly, we asked for help to 
the Letras College monitor. Unfortunately, she could not 
deal with the issue, so the next step was to gather infor-
mation from the official Moodle website (http://moodle.
org/), along with the Moodle Forum (http://moodle.org/
forums/) in order to fix the problem. We could spot the 
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difficulty, which was a recurrent one, solve it and finally 
post the first activity on March 26th, 2011. 

The other trouble was not solved back in 2011 be-
cause it depended on a third party. This particular issue 
was a plug-in which can be installed in Moodle, allowing 
students’ answers to be sent to the teacher’s email. For 
this, we needed assistance from the FUG computer tech-
nicians, who were responsible for the creation and the 
upkeeping of the web pages in Moodle. Sadly, even after 
formal and repeated requests, we could not have the 
problem solved. Thus, as an alternative, students were 
asked to copy their answers and hand them in personally 
or via email. The participant Ana Beatriz illustrated this 
situation while suggesting improvements for the copying 
issue. For her, “there should be a program to send (the 
answers) directly”, because “it would be more practical”. 
Bia declared that an improvement suggestion would be 
«the online mailing of the answers», and another student, 
named Sibanac, likewise, reasserted «the problem while 
sending the answers of the online activities». 

Based on this context and on personal reflections, it 
was possible to notice that some students became de-
motivated, once they had to do the activities and also 
copy the answers. Despite this, it is important to highli-
ght that technological devices may easily present some 
technical problems, once a software is always changing, 
being rebuilt and improving (FERRAZ, 2009). Another 
aspect that should be enlightened involves the activity 
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production by using the authoring tool chosen. As it was 
pointed out earlier, it facilitates the teacher creation pro-
cess because it does not require specific knowledge of 
computational language (LEFFA, 2006b; DONDA, 2007), 
but, on the other hand, the educator can find some dif-
ficulties that cannot be solved without the assistance of 
other people. 

It could be also noticed that, although the partici-
pants may have used technological resources on a daily 
basis, the majority worked in a virtual environment for 
the first time. When asked about their personal views 
on this «new» way of learning English, they expressed a 
lot of optimism and motivation towards the idea. Luiza 
and Ana Beatriz, for instance, emphasized that it was 
interesting, whereas Alex could think on his concepts of 
online activities, as shown in the following excerpt: 

[1] I believed online exercises were not 
really helpful on the learning process, 
but I could notice that during the course.
 (Alex’s answers to question 02 of the 
online questionnaire)

We understood, based on the students’ point of view, 
that the virtual environment was still seen as ineffective 
to learning in general, and it was only after we started 
using it that this belief was, eventually, deconstructed. 
Meanwhile, there were those students who were open-
-minded to new ways of learning. Thus, it was possible 
to assert that this “new” learning method motivated the 



769

learners once it was ludic, dynamic and flexible, because 
they could access it at home, in their school, at work, 
or in any other place where there was a computer and 
internet access (DONDA, 2007).

Students were also asked about which kind of acti-
vity was more attractive to them and why. According 
to the answers, the JMatch exercise (Figure 3) was the 
most commented one by the students, as ratified by the 
following excerpts: 

[2] [They] help us to stimulate our logi-
cal thinking

(Bia’s answers to question 07 of the on-
line questionnaire)

[3] In my opinion, [they] are easier to be 
solved. 

(Alex’s answers to question 07 of the 
online questionnaire)

[4] It is a method which helps [us] re-
member the purpose of each theoretical 
content. 

(Ana Paula’s answers to question 07 of 
the online questionnaire)
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Figure 3: JMatch activity. (Source: Moodle)

In contrast, the crossword exercises (JCross) did not 
awaken the students’ interest very much. To them, this 
activity was more complex, making it difficult to solve. 
Some participants declared that there were problems 
with the instructions and also technical issues. Others 
claimed they got tired while doing the activities. Rober-
ta, in the virtual questionnaire, asserted that the JCross 
exercises were the ones she liked the least because she 
found them difficult to do, whereas Murilo highlighted 
that those “exercises contained errors while concluding 
them”. Ana Beatriz, in her turn, added that, for her, they 
were “complicated and tiring”. Bid, in his turn, ended the 
list of negative feedback claiming that he did not sympa-
thize with the JCross “because in some cases the clues 
did not help to answer the questions”. 

We agree with Donda (2007) when he asserts that 
the success of an exercise depends a lot on how the tea-
cher/creator uses the tool. Using Hot Potatoes was not a 
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big issue since its interface was user-friendly, helping us 
to become familiar with the software itself. The tutorials 
available in the program’s website were of great help as 
well. Thus, the crucial point was the creativity needed 
to produce interesting and motivating exercises. At the 
same time, elaborating effective instructions was a tough 
challenge as we highlighted previously, and those pieces 
of information were of great importance, allowing the 
student to understand the task (WISSMANN, 2005). So, 
it was advisable to have another person reading and sol-
ving the exercises beforehand in order to indicate any 
problem they may have. It is also the teacher’s respon-
sibility to produce activities that are in accordance with 
the students’ levels, as well as the content taught in class 
(DONDA, 2007).

Another negative aspect of the activities highlighted 
by the participants in the questionnaire was “the lack 
of difficulty”, and this feature can be directly connected 
to the work of the teacher and his/her competence. Re-
garding this part, Rafaela believed the level of the ques-
tions should have been reconsidered, because they were 
too easy despite the fact of being a good alternative to 
retain contents. Murilo also suggested the creation of 
“harder exercises”. Alex also agreed with his classmates’ 
recommendations while claiming that he did not find 
it difficult to solve the exercises, but he believed that 
“they could have been a little more difficult”. This way, 
we conclude that it is essential to observe the degree of 
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difficulty of each activity, varying the styles and also ad-
ding something to challenge the students to keep them 
motivated and interested. 

Besides that, some participants suggested tutorial 
videos. Sibanac was one who recommended posting 
“short videos to explain, in a more dynamic way, how the 
activities should be solved”. Camilo held a similar opi-
nion while suggesting adding videos to the exercises in 
order to explain previously what to do. It’s worth men-
tioning that their suggestions were taken into account 
and implemented, since a video tutorial was created and 
posted on May 2nd, 2011. Only one participant sugges-
ted creating a chat room for students and the teacher. 
According to Roberta, in a “chat room with the teacher, 
the student could solve their doubts at the moment, and 
then he/she could improve more”. 

As stated by Kenski (2010), the use of new techno-
logies changes the relationship between teachers and 
their pupils. Instead of being extinct, teachers started 
having new attributions. The participants’ claims illus-
trated this idea, because even though they were working 
in a virtual environment interacting with the online ac-
tivities, the same students asked for the presence and 
help of their teacher. The videos, suggested by them, 
showed us the importance of visual input and also the 
need for having clear and objective instructions, once 
they were on their own, without specialized face-to-face 
assistance to help them understand the activities’ aims 
(WISSMANN, 2005).
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By using the journal module tool, students were also 
asked to provide feedback on which kind of activity 
(paper-based/face-to face or online) was solved more 
delightfully. Only eight students out of sixteen answered 
the question. Four of them chose paper-based activities, 
three indicated the online exercises, while only a student 
answered that both forms were rewarding. This quanti-
tative data showed that there still was a preference for 
“traditional” learning methods. To the participants, it was 
more pleasurable to answer the activities on paper and 
face-to-face, once they could be given the possibility to 
solve their doubts with the teacher. Those who preferred 
the online exercises claimed that «they were done more 
comfortably and dynamically”. During the interview, Oli-
via said that one of the advantages of doing an activity 
online is time. To her, “in the classroom, time is fixed and 
it usually goes faster”. Alex complemented saying: 

[5] The Moodle activities were more 
pleasing because I had the chance to 
research. 
(Alex’s answers to the question)

Ana Paula, the only participant who chose both ways 
to practise what was studied, offered a suggestion whi-
ch converges on what is proposed by Paiva (2008). In 
other words, new technologies, represented in this ex-
perience report by Hot Potatoes and Moodle, were not 
inserted in the educational context to replace the ones 
which already existed, but to dialog with them, in order 
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to improve the relationship between the student and the 
foreign language. Ana Paula claimed that “it is important 
to alternate the ways activities are presented”. The same 
student expressed that, at a first moment, she preferred 
traditional exercises, but she changed her mind after the 
ESP course:  

[6] I have always preferred paper-based 
activities, but after using Moodle, I can 
say that it is fun to study online. 
(Ana Paula’s answers to the question)

The participant’s statement reinforces that exercises 
developed in virtual environment can provide pleasure, 
as well as, ludic moments to those who solve them, col-
laborating with their language learning process. 

Final Remarks 

Based on what was presented, it is the time to share 
some thoughts on using teacher authoring tools to pro-
duce material for English for Specific Purpose classes. 
First, we sought to identify potential contributions from 
using this tool in an ESP context. While thinking about 
the students, it was possible to see that although there 
were some difficulties during the course period, the use 
of extra-class online exercises was, in general, satisfying 
as confirmed by the excepts 1, 2, 4 and 6, shown pre-
viously. The participants’ thoughts expressed that acti-
vities which were done in a virtual environment were 
capable of stimulating interest and motivation, besides 
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being consistent with the students’ pace, once they were 
solved according to their time and space availability. 

Another substantial contribution was the possibility 
to practise, revise, enlighten and comprehend contents 
which were worked in class previously. This practice ha-
ppened in a ludic and creative way, without disengaging 
it from its real purpose, as indicated, formerly, by Bia and 
Ana Paula’s answers to the questionnaire. We also ob-
served that the style alternation between the traditional 
(paper-based) and the innovative (web-based) was of 
major importance. Initially, because students have diffe-
rent learning styles, so this variation is highly beneficial 
(RICHARDS; RODGERS, 2001). Secondly, because we in-
troduced new technologies gradually, so that the student 
had time to get familiar with the new educational context. 

The fact that students have different learning styles 
was also connected to their preferences for the five 
distinct Hot Potatoes types of exercises. Their opinions 
diverged; however, what is worth mentioning, in this 
work, is the importance of the teacher as the producer 
of those activities. As suggested by Wissmann (2005) 
and Donda (2007), teachers need to keep their students 
in mind while creating the activities, making it easy to 
understand the instructions and orientations given. It 
helps teachers to develop themselves as professionals 
too. To get familiar with a teaching/learning tool, a lot of 
practice and information is needed. When working with 
new and digital technologies, we are subject to technical 
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problems, and sometimes they are beyond our remit. 
Nevertheless, teachers cannot feel discourage by these 
small obstacles. They should seek for improvement in 
order to offer their best for their students instead.

Moreover, it was possible to infer from the collected 
data that the profile of readers are constantly changing, 
and students are using the internet to increase their 
reading habit (HEEMANN, 2009). On the other hand, the 
number of people who used the worldwide computer 
network to study was smaller than expected/desired. In 
this experience report, we could observe that the rela-
tionship between the students and the teacher changed. 
The teacher was no longer the only source of informa-
tion. Together, both students and teachers built knowle-
dge through what was available in the web. 

All in all, we can affirm that this experience was quite 
gratifying regardless of the obstacles we faced. Several 
participants claimed the Hot Potatoes activities were 
quite delightful and enjoyable. As their teacher, I shared 
the same opinion, because it was possible to notice their 
interest, and, most importantly, their good performance 
during the course. As the creator of the activities, I as-
sessed the experience as rich and immensely rewarding 
since it taught me a lot and contributed to my professio-
nal development. 

As previously mentioned, one of our intentions was to 
promote reflective practice on the use of new technolo-
gies in the foreign language teaching/learning process. 
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So, as Paiva (2008) believes, the use of the authoring tool, 
presented in this work, was not a «miracle cure», but it 
represented one among the various technological tools 
cited in the literature (e-mail, chat, wikis, podcasting, 
social media networks, etc). Based on this practical expe-
rience, it is possible to affirm that the software Hot Pota-
toes can be used not only by ESP teachers, but by teachers 
in general, once it provides personalized teaching. It also 
offers learners frequent contact with the language outsi-
de the classroom. Then, we believe it is the teacher’s duty 
to press ENTER to start surfing in the sea of possibilities, 
presented by the new technological tools.  
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Universidade Federal de Goiás –  
Faculdade de Letras - Centro de Línguas

Inglês Instrumental
Nome: ____________________________________
_____________________________
E-mail: ____________________________________
____________________________
Professora: Camilla Santos            Data: 
____/_____/______   

QUESTIONÁRIO
1. Você gosta de ler? 

(  ) Gosto muito (  ) Às vezes (  ) Pouco (  ) Não gosto

Se você respondeu que “não gosta”, comente o porquê. 

2. Você lê... 

(  ) Por obrigação
(  ) Para aumentar os meus 
conhecimentos (  ) Por prazer

(  ) Outros. Comente: ____________________________
_______________________________

3. O que é ser um bom leitor? 

4. Você se considera um bom leitor?
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5. O que você costuma ler?
(  ) Jornal (  ) Revista (  ) Gibi (  ) Livros (  ) Poesia

(  ) Artigo científico (  ) Outros. Qual(  )?
_______________________________________
_______________________________________

6. Você tem o hábito de ler materiais digitais (websites, blogs, etc.)? Se sim, 
quais sites você utiliza?

7. Você lê em língua inglesa? Se sim, qual tipo de materiais e com qual finali-
dade?

8. Com qual objetivo você está fazendo esse curso (Inglês Instrumental)?

 
Caso o espaço fornecido não seja necessário, favor utilizar o verso.
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PROMOTING ELEMENTARY LANGUAGE 
LEARNERS’ AUTONOMY THROUGH 
WEBQUESTS 

Arianne Rayssa Bastos Lima 
Eliane Carolina de Oliveira

Introduction 

The field of language education has for the last three 
decades been witnessing the debate over the issue of 
learner autonomy.  The present study is a literature re-
view of learner autonomy focusing on highlighting the 
main themes of learner autonomy since it  first entered 
the arena of language teaching.  These themes are based 
on the concepts of learner responsibility and indepen-
dence, the importance of the classroom context in both 
the Western and Eastern style and the role of the lan-
guage classroom teacher. 

The present study also shows that although learner 
autonomy means a reshaping of the view that the lear-
ner is responsible for learning, teachers do not abdicate 
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their responsibilities of teaching in the language lear-
ning process and on the contrary teachers become the 
primary agents on fostering the development of learner 
autonomy within the classroom context
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dence, the importance of the classroom context in both 
the Western and Eastern style and the role of the lan-
guage classroom teacher. 

The present study also shows that although learner 
autonomy means a reshaping of the view that the lear-
ner is responsible for learning, teachers do not abdicate 
their responsibilities of teaching in the language lear-
ning process and on the contrary teachers become the 
primary agents on fostering the development of learner 
autonomy within the classroom context

Worldwide, language teachers wish to be able to work 
with learners who are willing to go beyond what is re-
quired of them in the course. They would also like their 
students to devote time to learning the target language 
outside the school, look for additional materials and 
practice opportunities on their own, and employ appro-
priate learning strategies as all of this would greatly 
enhance their chances of being successful in their lan-
guage learning process. The reality, on the other hand, 
is quite different. Based on our teaching experience at 
the Language Centre, an extension project from the Fe-
deral University of Goiás, we can affirm that one of the 
reasons why most language learners do not evolve as 
much as they could is that they believe they will be able 
to improve just by attending the classes and, therefore, 
do not have a systematic contact with English outside 
the classroom. 
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This students’ little or no contact with the target 
language outside class may occur for some reasons ac-
cording to our empirical experience: not having enough 
time or interest, but mostly because they are too teacher 
dependent and prefer teacher-led classes. In addition to 
that, we can affirm they hardly ever use technological 
tools for learning purposes nor do any extra activity if 
not solicited by the teacher, or even worse, if it is not 
worth any points in the assessment procedure. 

As 21st century educators, we do not want to perpe-
tuate the development of teacher dependent students, 
especially because there are currently an enormous 
amount of technology-based tools which can make the 
learners more engaged with their own process of lear-
ning a language. We reckon students will not improve if, 
for every activity, the teacher is required to be there im-
posing what they have to learn, how they should learn 
and checking whether it is done or not. Like Dickinson 
(1994), we see the achievement of independence in 
learning as something desirable as it can allow the lan-
guage learners to pursue their own learning objectives 
even after they conclude the language course. Moreover, 
we firmly believe students could greatly benefit from a 
more autonomous attitude. 

The present study aims at reporting the results ob-
tained after devising and applying web-based activities, 
more specifically WebQuests, with a group of elemen-
tary language students, so that they would be able to 
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keep in contact with the target language outside class 
more often and become less teacher dependent.

Theoretical Framework

The interest in autonomy in language learning can 
be traced back to the early 60s when educators started 
advocating the development of learner responsibility as 
an educational goal (SINCLAIR, 1999). Benson (2006) 
asserts that the early history of autonomy in language 
education began with the publication of Holec’s (1981) 
seminal report for the Council of Europe’s Modern Lan-
guages Project in which autonomy was defined as “the 
ability to take charge of one’s own learning” (HOLEC, 
1981 in BENSON, 2006, p. 22). Similar definitions were 
given by other authors, such as “the ability to assume 
responsibility for one’s affairs” (ELLIS; SINCLAIR, 1989 
in MOREIRA, 1994, p. 26) and “any self directed practice 
and/or use of the English language” (JARVIS, 2012, p. 
4). Benson (2006, p. 22) states that “the key element in 
definitions of this kind is the idea that autonomy is an 
attribute of learners, rather than learning situations […] 
based on the assumption that learners do not develop 
the ability to self-direct their learning simply by being 
placed in situations where they have no other option”, 
meaning that it is required some kind of freedom for 
learners to develop their autonomy.

Dickinson (1994, p. 4) argues that “an autonomous 
learner is one who has undertaken the responsibility 
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for his own learning”, which means to be involved in the 
decisions about their learning, not just being passive to 
whatever was assigned by the teacher. According to the 
author, these decisions could be about goals and how to 
achieve them, activities, materials, etc. and an entirely 
autonomous learner “may also undertake the learning 
independently” (DICKINSON, 1994, p. 5). In fact, this 
last part may scare some teachers. Still, it is necessary to 
keep in mind that autonomous students pose no threat to 
our job nor to our role, and that “the result of preparing 
learners for autonomy is a teaching/learning process 
in which responsibility is shared between teachers and 
learners” (ibid, p. 12). Moreover, autonomy by itself does 
not mean necessarily success. Students need guidance or 
they may end up making the wrong decisions and waste 
time with useless elements (DICKINSON, 1994). Hence, 
the teacher is extremely important in this process, espe-
cially when one acknowledges Dickinson’s (1994) state-
ment that the key for autonomy is learner training. 

We also agree with Sinclair’s (1999, p. 310) view that 
autonomy in language learning is prin-
cipally concerned with providing lear-
ners with situations and opportunities 
for exercising a degree of independen-
ce. These might range from activities 
in class which provide learners with 
opportunities for choice or decision-
-making about their learning, to inde-
pendent study in self-access learning 
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centres, or participation in out-of-class 
learner-directed project work.

With the teachers’ help, students should progressi-
vely take on more responsibility for their learning and 
become more self-sufficient along time. Also, according 
to Nissilä (1999), for students to have autonomous 
characteristics, teachers need to change the way they 
teach. It is necessary a “shift from the view of teaching 
as transmission of knowledge, to transactional teaching 
whereby learners are facilitated to autonomous, active 
thinking, and learning” (NISSILÄ, 1999, p. 9). 

Therefore, as stated by Benson (2006), Dickinson 
(1994), and Nissilä (1999), the teacher has an impor-
tant role in this process. Dickinson (1994, p. 7, 8) pre-
sents four suggestions on what teachers can do to help 
students, which are: 

by legitimizing independence in learning 
through demonstrating that we, as tea-
chers approve and encourage learners 
to be more independent; by convincing 
the learner that she is capable of grea-
ter independence in learning, probably 
most effectively by giving her successful 
experiences of independent learning; by 
giving the learner increasing opportu-
nities to exercise her independence; by 
helping the learner to develop learning 
techniques (learning strategies) so that 
she can exercise her independence.
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All the suggestions are linked and based on a “gra-
dualist approach”, “with the intention of preparing the 
learner for full independence” (DICKINSON, 1994, p. 8). 
What Dickinson (1994) means is that teachers should 
show students that learning with a teacher is not the 
only possibility, and ease students “into autonomous 
learning and encouraged to make decisions of their own 
in small areas, rather than being dropped into the deep 
end” (p. 7), so this way they will have successful expe-
riences, motivating them to continue until they are able 
to do things by themselves. 

Seeking to provide learners with opportunities for 
employing their independence, the internet has beco-
me a commonly available tool for language teachers as 
they can find and use innumerous resources and mate-
rials to plan their classes. Nonetheless, given a wealth 
of choices, teachers may feel overwhelmed and unable 
to decide what to do.  In this study, we sought ways to 
increase students’ contact with the language out of class 
by providing them with the web-based application We-
bQuest as it presents some characteristics which could 
help us in our goals. 

The concept of WebQuest was developed by Dodge, 
in the San Diego State University – SDSU, in a class he 
taught. According to the author (1995, p. 10), a Web-
Quest is an “inquiry oriented activity in which some or 
all of the information that learners interact with comes 
from resources on the internet […]”. WebQuests can be 



790

completed in a few classes or take as long as three to 
four weeks. The WebQuests in our study are considered 
long, since the students had over a month to perform 
all the stages. Anyway, both short and long term Web-
Quests are deliberately designed to make the best use of 
the learner’s time (DODGE, 1995), which was one of the 
aims of the study. 

In addition, a WebQuest follows a standard format 
which is usually composed by six parts, as explained by 
Kocoglu (2010, p. 3524, 3525, emphasis in the original):

The introduction contains background 
information for the WebQuest. The task 
is a description of the activity that is 
“doable” for the students. The process 
provides step-by-step instructions for 
the learners to follow in order to com-
plete the task. The resources include 
links to the Internet resources that the 
learners will use throughout the task. 
The evaluation informs the learners 
how their task will be assessed in the 
form of a checklist. The conclusion 
brings closure to the task and enables 
the learners to reflect upon what they 
have learned through the WebQuest.

Kocoglu (2010, p. 3525) states that these technolo-
gical applications can be used for different purposes in 
the classroom “while helping students to acquire and 
transform knowledge by taking an active role in their 
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learning and by encouraging critical thinking”. The 
learners can work individually, in pairs or groups to 
complete the tasks proposed in the WebQuest either at 
home or at a school laboratory. We followed Benson’s 
(2006) suggestion that, in order to facilitate autono-
mous learning, teachers should assign larger projects 
whose completion students have to manage at home. 
As Kocoglu (2010) adds, besides demanding that stu-
dents do exercises by themselves, and entail practice of 
language skills, WebQuests also “provide learners with 
exposure to authentic material, meaningful content and 
possibilities for real communication in the target lan-
guage” (STOKS, 2002 in KOCOGLU, 2010, p. 3525).

The need to increase students’ autonomy linked to 
the use of technology in education has been even more 
important after the world was caught in the COVID-19 
pandemic. In order to prevent contamination, schools 
were closed and the teachers started teaching virtually. 
In this new scenario, besides going through a period of 
learning to adapt the classroom into a virtual one, the 
teachers have also been facing other challenges such as 
keeping the classes interactive and interesting. Some of 
the obstacles, besides the ones related to the tech tools 
themselves, are the students’ dispersion and the tea-
chers’ sense of talking by themselves instead of promo-
ting communication. Since one of their characteristic is 
to promote reflection, WebQuests have been an effective 
alternative for teachers who are seeking to motivate the 
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students. As a mean to provide digital immersion, stu-
dents’ collaboration and creativity, their use is defended 
by teaching material designers (EDUCATRIX, 2020).

Methodology

This study adopts a qualitative paradigm, which 
explores characteristics of scenarios and people that 
cannot be easily described with numbers (MOREIRA; 
CALEFFE, 2006, p. 73). Among the different types of 
qualitative research, this research adopted the case 
study approach. Besides the qualitative characteristics, 
a descriptive case study also presents a detailed des-
cription of a phenomenon within its context (MINEIRI-
NHOS, 2010). So, in order to conduct this study, along 
one semester, several activities were performed with a 
group of elementary students, observing and describing 
the results.

The investigation was carried out in an elementary 
classroom – level 3 – at the Language Centre – an ex-
tension project from Faculdade de Letras from the Fe-
deral University of Goiás. Along one semester, from 11th 
March to 3rd July 2019, the students performed several 
activities, which we observed and described the results, 
aiming to introduce autonomous strategies to increase 
their contact with English outside the classroom. The 
classes were taught on Mondays and Wednesdays, from 
2 to 3:40 pm. The group was initially composed of 21 
students, but since some of them abandoned the course, 
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not completing the activities nor answering the ques-
tionnaires, only 17 participated in the research. From 
these, 12 were women and 5 men and their age range 
varied from 15 to 45 years old, mostly between 19 and 
22. 12 students had always studied at the Language Cen-
tre, and 5 of them had studied in other language schools 
before. From these 5, 4 were in their first semester at 
the Language Center. Only 3 out of the 17 were not part 
of the UFG community. The group’s teacher and the 
main author of this work is an English major undergra-
duate who had been teaching at the Language Centre 
for 5 semesters, 3 of them under the supervision of the 
co-author of this article who is a professor in the English 
Department from Faculdade de Letras with more than 
30 years’ experience.

To collect data for the study, a questionnaire was 
applied at the beginning of the semester to determi-
ne age, gender, and if they were part of the university 
community or not. Also, the learners answered if they 
used English outside class and how, for example: for ho-
mework, social media, games, etc. Along the semester, 
they answered two more questionnaires concerning the 
WebQuests proposed, so that we could investigate the 
impact of the activities on their out of class contact with 
English, their learning, and autonomy. Field notes were 
also used to collect data, with the purpose of registering 
our perceptions concerning the students’ development 
in the course, and our interpretation of their answers. 
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As a mean of facilitating the communication in case of 
the need to solve doubts, a WhatsApp group was created 
for the group, and this was the communication channel 
in which the WebQuests links were posted.

Regarding the activities proposed, there were two 
stages: we began with preparatory activities, that is, 
the homework assignments, following the “gradualist 
approach” proposed by Dickinson (1994), so they would 
be prepared for doing the web project by themselves. 
The students had homework assignments every class, 
and, in some of them, they were required to search for 
a few items to be able to answer them. For instance, in 
some of the vocabulary exercises the students had to re-
search to learn new words and be able to answer some 
activities at home, as well as some of the grammar exer-
cises. There were also assignments related to paragraph 
writing, so learners would search for a specific topic, 
and also prepare short oral presentations and discuss 
it in class. Since the students were probably not used to 
having a lot of English homework nor doing activities 
without the teacher’s help as it has been mentioned, this 
process of independency should be done slowly. This 
way, they would be more prepared for the next stage in 
which they worked with the WebQuests.

The students completed the activities of two Web-
Quests during the semester, having around 33-34 days 
to complete each one. The first WebQuest was named 
People making history (https://sites.google.com/

https://sites.google.com/view/webquestpeoplemakinghistory/home
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view/webquestpeoplemakinghistory/home), and the 
second one Culinary customs and traditions (https://
sites.google.com/view/culinarycustomsandtraditions/
home). The themes were chosen according to the con-
tent they were learning in the bimester. They had the 
same basic structure suggested by Kocoglu (2010) and 
were divided in the following parts: Home, Introduc-
tion, Task, Process part 1 and 2, Evaluation, and Con-
clusion. In Home, there was a welcome message and, 
summarized in one sentence, what they were going to 
work with in the project. The contextualization of the 
theme was in the Introduction, and next, the Task that 
they were going to accomplish. The Process was divided 
in two parts because they each had different due dates. 
The first part was the written one in which they had to 
produce and hand in a 20-line text whereas in the second 
one they were to deliver an oral presentation. It was 
divided this way so that the students could practice all 
of the skills – reading, writing, listening and speaking –  
in the project. In this section in the WebQuest, the stu-
dents were provided with links to support them in the 
research. In the Evaluation section, the evaluation ru-
brics was attached, and in the Conclusion section the 
students could read a reflection about what they had 
learned. As for the grading system, the students’ grade 
in both first and second bimesters were composed by 
3.5 for the WebQuest activities, 6.0 for the written test, 
and 0.5 dedicated to an extra written activity.

https://sites.google.com/view/webquestpeoplemakinghistory/home
https://sites.google.com/view/culinarycustomsandtraditions/home
https://sites.google.com/view/culinarycustomsandtraditions/home
https://sites.google.com/view/culinarycustomsandtraditions/home
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The WebQuests used in this study were created on 
Google’s website builder, available on https://sites.goo-
gle.com/new, although it is also possible to devise one 
in other platforms, such as Wix or Zunal, for free. Below 
there are printscreens of the opening page and intro-
duction sessions of WebQuests 1 and 2, respectively 
displayed in images 1 to 4.

Image 1

Image 2

https://sites.google.com/new
https://sites.google.com/new
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Image 3

Image 4

After the first WebQuest, there was a questionnaire 
enquiring about the learners’ process of doing the acti-
vities, their difficulties and facilities, and also a section 
in which they could make comments or suggestions re-
garding the activities. There was also a feedback session 
in the middle of the course, in which we had the chance 
to hear their comments on the activities and whether 
they thought they somehow helped or not. We also 
inquired about their goals on the course, if they were 
closer to their objectives and what they were doing to 
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achieve them (DICKINSON, 1994; SINCLAIR, 1999). In 
addition, we asked for suggestions of activities to practi-
ce the abilities they felt they needed more practice. 

The main points and the impressions we had from 
their report were registered in the field notes, along 
with any other observations judged relevant along the 
course. At the closure of the activities of the second We-
bQuest, the students answered the final questionnaire 
about their impressions again, with the objective of com-
paring the process of doing the activities and observing 
if there was an improvement in their difficulties when 
doing the first WebQuest. It is important to mention that 
the three questionnaires were answered in Portuguese, 
so that the students could express themselves with no 
difficulties. Some of them opted for using their real na-
mes, and some used pseudonyms.  

Results and Discussion

Concerning the hours that they study English formally, 
all the students study the same amount of time, which 
was the time of our classes, one hour and forty minutes, 
twice a week. When asked about the sufficiency of this 
amount of time, 9 students considered it insufficient, 6 
considered it sufficient, and 2 students considered it too 
much as it is illustrated below.
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9
6

2

Amount of time studying English formally

insufficient

sufficient

too much

Graphic 1 – Amount of time studying English formally
Regarding the contact with English outside the clas-

sroom, the students were inquired an estimative of the 
hours they had contact with the language weekly, as 
presented next in graphic 2. 

7

5

2

3

Contact with English outside class (weekly hours)

45 minutes to 2 hours 3 to 4 hours 6 to 7 hours 6 to 25 hours

Graphic 2 – Contact with English outside class (weekly hours)
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Analyzing the amount of time they have contact with 
English, we noticed that the students who had more 
contact with English were the students with the best 
performance along the course, in the classroom and in 
the evaluations. In other words, the bigger the contact 
with English outside the classroom, the more successful 
they were in the course.

The contexts in which the students used English ou-
tside the classroom were mostly TV shows, YouTube 
videos, songs, apps, and to do homework. 6 students 
also mentioned using English sometimes for academic 
needs, such as to read scientific articles. Another stu-
dent uses English in his job as a web developer.

The students were also questioned about what the 
benefits of dedicating a bigger amount of time to be in 
contact with English outside the classroom. Several pu-
pils mentioned the benefit of learning new words and 
reinforcing the content learned in class. There were also 
many comments regarding receptive abilities such as 
writing and oral comprehension (listening). Two stu-
dents also pointed their need to better read and com-
prehend articles and lectures because of demands from 
their post-graduation programs. In addition, there were 
comments about pronunciation improvement and the 
use of everyday language.

The biggest difficulty the students pointed out as the 
one which gets in the way of using more English out-
side the classroom was lack of time in their routine to 
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dedicate themselves more to learning English, followed 
by procrastination. Something else mentioned was the 
lack of an opportunity to use the language in a real 
situation, for instance, the fact that they are not in an 
English speaking country, and they do not usually have a 
person to practice the language with. Therefore, they do 
not really have the need to use the language in their li-
ves, only in the classroom. Two students misinterpreted 
this question and answered regarding their difficulties 
in the language itself, which concerned comprehension 
and grammar. In general, we noticed that the students’ 
biggest concern is to be able to communicate effectively 
in English and use it in real situations.

Regarding the activities assigned for homework, not 
all the students did them regularly, although most of 
them did. They were very participative in the correc-
tions and always had doubts which often resulted in 
discussions, and they usually helped each other to solve 
the doubts. This led us to believe that they were really 
committed to doing their homework and trying to learn 
through the homework. They were productive in both 
the activities to correct in class and the ones to deliver, 
which were writing paragraphs about a specific topic 
we were working in class.

As for the WebQuest tasks, after sharing the link on 
our WhatsApp group, we perceived that, initially, stu-
dents wanted the teacher-led explanations they were 
used to. It was necessary to reinforce that all their doubts 
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would be answered in the Task part of the WebQuest. It 
seems that when given the opportunity to exercise their 
independence, learners found it hard to accomplish the 
tasks on their own. This proves Benson’s (2006) point 
that learners do not develop the ability to self-direct 
their learning simply by being placed in situations whe-
re they have no other option. 

Plagiarized work was another issue we had to deal 
with as one of the pupils delivered a copy-and-paste pie-
ce of work from Wikipedia as her writing assignment. It 
was necessary to make a commentary about plagiarism 
on our WhatsApp group and also, later in the course, an 
entire class was delivered with this content aiming to 
make students aware of this problem.

The feedback session with the entire group was about 
their impressions of the tests, their goals on the course, 
activity suggestions, and what they felt we needed to fo-
cus more on. The learners had positive comments about 
the homework activities and the paragraph they needed 
to write, claiming they helped them get prepared for the 
test, and also that their biggest difficulty in the test was 
the listening comprehension part. When asked to self-
-evaluate themselves in the course so far, almost all the 
students declared their performance and commitment 
were not sufficient and justified that by saying they had 
to dedicate themselves to other activities, such as school 
and work. Regarding their goals and expectations, the 
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learners mostly expected to be able to communicate be-
tter in English.

Hereafter, the most relevant points brought up in 
the first questionnaire are reported. The first question 
of the questionnaire was about the homework, the gra-
ded one and the ones corrected in class. Most students 
affirmed that they left one or two undone and justified 
with lack of time or neglect; some students did not do 
the activities when they missed classes. Four students 
had done all of the activities, justifying that they helped 
their learning process. 

The students were also asked to comment on their 
difficulties and facilities during the process of doing 
the WebQuest. Some of them mentioned only facili-
ties, others only difficulties, and others made general 
comments about their impressions. 2 students alleged 
having no difficulties, but most of them mentioned di-
fficulties in structuring the text, verb conjugation, and 
correct use of vocabulary in context. They affirmed that, 
even though the interned resources helped, they missed 
having someone to solve doubts. It is possible to see 
here that the learners were still very teacher dependent. 
2 other students mentioned only having difficulties in 
choosing the person they were supposed to talk about 
in their paper.

Among the facilities in executing the WebQuest, some 
issues were mentioned: the free choice of the famous 
person to talk about, easy access to information about 
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this person, and the availability of resources in the Web-
Quest environment, as well as clarity in the instructions. 
They added comments complementing the theme and 
the dynamic of the activity, saying it “forces” them to 
study, having a positive effect on their learning.

In the session which they were required to make a 
criticism about the project, there were comments com-
plementing the structure of the activity, being complete 
and taking students out of their comfort zone, besides 
being a form of further practice of what was learned 
in class and be better prepared for the tests. A student 
mentioned that this type of activity demands discipline 
regarding the due dates, otherwise there is a tendency 
to procrastinate. Another one highlighted that the onli-
ne activity saves the time that the teacher would spend 
in class having to explain everything, enabling the lear-
ners to use the time doing something else. A third pu-
pil, although considering the activity very demanding, 
also felt surprised with his performance as he was not 
expecting he would be able to write and speak so well, 
thus this work has given him confidence. Some criticis-
ms were also reported: lack of more resources such as 
videos, photos, etc. and more online interaction between 
teacher and students.

Since most of the students claimed having difficulty 
with the listening part in the written test, they asked for 
more listening practice. Hence, it was decided that we 
would listen to some songs or lectures at home to dis-
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cuss them in class. We did this activity three times, and 
their participation in the discussions increased each 
time. The addition of these activities was their own sug-
gestion, which means that they were trying to take more 
responsibility for their learning as Ellis and Sinclair’s 
(1989) definition of autonomy indicates. They surely 
had to assume responsibility for their own affairs. After 
the first listening activity, in which not everybody had 
listened to the song and hence was not able to participa-
te, it seemed to be clear for them that even though the 
teacher had prepared the activity, they had to do their 
part of preparing for it at home. It was clear how their 
engagement increased after that.

Something else that we felt necessary to further in-
clude after the feedback session was the speaking prac-
tice. Since communication was the target, there was not 
much preoccupation with accuracy and, as they were 
communicating effectively, more discussions about dif-
ferent themes were added. Furthermore, this time the 
extra activity would be an oral activity instead of a wri-
tten one. At the same time we aimed at increasing their 
speaking time, we also wanted them to keep producing 
written texts, therefore we proposed an extra 0.5 for the 
ones who delivered a text with the content of the presen-
tation. In this activity, they showed great improvement 
in their writing and speaking skills, which we verified 
after watching their oral presentations and correcting 
their texts. Not all the students completed the activity, 
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some did only the written or the speaking part, and two 
students did not participate in the activity nor the class.

Concerning the second WebQuest, there was some 
changes based on their comments and our perceptions. 
Firstly, because of the copy-and-paste issue in the first 
WebQuest, it was decided that, in the written part of the 
second WebQuest, the content that they had to develop 
was almost strictly personal, so that they would actually 
produce their entire text. Secondly, regarding their com-
ments, in the second WebQuest there was bigger resour-
ces variety, not only written resources, but including 
more videos. The resources were also broader in the 
sense that the students had more support not only in 
content, but also in the process of producing their work. 
We included links for text examples, tips to improve 
their writing skills as well as how to make a good pre-
sentation in English, besides linguistic support, as links 
with vocabulary they would need. In addition, there was 
a small change in the dynamic of the presentation, this 
time being in front of the board enabling them to use 
slides, differently from the first one, which they sat in a 
circle and presented. 

Although it does not match the characteristic of the 
WebQuest, a date was set in which they were suppo-
sed to have read the entire project and at least started 
planning what they were going to do, and taken notes of 
issues they were having so that we could have a moment 
in class to discuss about them. Even though this was 
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done because of their complaint about lack of teacher-
-students contact during the production, on the date set 
nobody had prepared anything to discuss and this mo-
ment did not happen.

In the second questionnaire, which inquired about 
the second WebQuest, there were similar questions 
from the first one, aiming to compare results. Concer-
ning the homework, one student claimed he did not do 
any of them for irresponsibility – not the regular ones, 
but the paragraph and oral activity, which were worth 
points, were done. 5 people did all the homework activi-
ties, one more than in the last questionnaire, justifying 
by their awareness that these activities helped them to 
learn. 11 students left one or two assignments undo-
ne and provided the same excuses from before, lack of 
time or neglect. About the fulfillment of the WebQuest 
activities, all the students completed the assignment. 
Although some of them pointed the educational benefit 
from doing the activities, most of them mainly stated 
that they did the activities because they were worth 
points. Only 4 students did not mention points, but their 
concern with learning and appreciation for the theme.

Regarding the comparison of doing both WebQuests 
the learners basically did not mention difficulties. The 
student who had previously asked for more resources 
such as videos and photos claimed that these resources 
helped him a lot and he did not have any difficulties this 
time. Another learner affirmed he did not feel much dif-
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ference from one WebQuest to the other, and they were 
well organized. The same answer was given by a third 
one, although she did not feel much need to use the su-
pport links in the WebQuest the second time. The rest of 
the group, 14 students, observed an improvement. From 
this number, 7 of them felt that the fact that they were 
used to this method helped, since this time they were 
more familiar with the dynamics of doing the activi-
ties by themselves. They felt more prepared, according 
to a student. Another pupil added that she noticed an 
improvement once she started dedicating herself more 
to studying English. 3 other learners mentioned feeling 
improvement in, at least, one skill in the English lan-
guage, such as comprehension, writing, or presentation 
skills. And 3 others inferred that the facility felt when 
completing the second WebQuest occurred because the 
second one was clearer and richer in details in terms 
of instructions and reference supports. One last report 
from a student was that she felt that the fact that the 
topic was worked in class more frequently than in the 
first time also helped.

In the criticism session, there were not negative 
comments, except for personal preferences, such as one 
student who preferred to present in his seat instead of 
standing, and 2 other students who preferred the first 
WebQuest theme. Most students reinforced how the ac-
tivities “forced” them to do research and study. It seems 
to be common sense that they would probably not com-
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mit to the activities the same way if they were not worth 
points, likewise a big number of students did not do all 
of the regular homework exercises, since they were not 
worth any extra marks.

Once again, there were comments praising the or-
ganization of the WebQuests, making it easier for them 
to understand and follow the instructions, and the fact 
that they got used to the activity format. More students 
also pointed out how the WebQuest content was linked 
with the classes’ content, which made them practice the 
theme. In addition, they reported how the activities ex-
panded their vocabulary and improved their language 
skills. There were other comments that the students 
had already made in the previous questionnaire, for ins-
tance the time that the WebQuests save from explana-
tions, and the need of discipline to follow the activities 
schedule. The acceptance of the activity and the results 
were positive. One student’s particular report is worth 
mentioning: in free translation, he finds the content tau-
ght the way it was extremely fun because, at the same 
time that it makes sure the content is learned, it also 
expands knowledge not only in English, but in general. 
We believe he was referring to the fact that they learned 
and discussed a lot about their own culture through the 
WebQuest proposal.

The students’ behavior of committing more to activi-
ties which were worth points, in addition to their initial 
reaction of having difficulties when first performing 
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activities on their own and plagiarizing activities was 
expected, since this is the way they had been condi-
tioned to learn. The current context of language teach-
ing values certificates and the use of standard language 
above everything, resulting in students desiring to study 
grammar structures, “correct” pronunciation, and mem-
orizing them to achieve good points in proficiency tests. 
Students are not stimulated to reflect on their learning 
process, discuss ideas, nor practice their creativity. 
They do not seem to think that they have anything to 
contribute to the classes as individuals, making them at-
tribute all the responsibility to the teachers. Hence the 
need to make students reflect on their level of autonomy 
and the importance of the teacher’s role (DICKINSON, 
1994; NISSILÄ, 1999). From the students’ statements, 
it was possible to see the importance of the gradualist 
approach (DICKINSON, 1994), which eased students in 
the process of working on their own and sharing the 
responsibilities with the teacher. The result was more 
confident and committed students, who understood 
that they were capable and had a lot to contribute to the 
classes, other than just absorb content. We understand 
that this was great evolvement in only one semester, 
and, since this is a process that takes time, there are 
still problematic habits to improve, such as prioritizing 
activities concerning the points worth. Concerning the 
results of this study, we are confident that these issues 
can be improved with more time.
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Final Words

Considering the issues that we came across as tea-
chers in our experience at the Language Centre, which 
were the students’ little or no contact with the target lan-
guage outside class, students’ lack of commitment, and 
teacher dependency, this study attempted to provide an 
alternative to that. The teacher plays an important role 
in guiding the students in taking more responsibility in 
their learning (DICKINSON, 1994; NISSILÄ, 1999), and 
considering that, we designed several activities aiming 
to provide students with a more autonomous attitude.

Along one semester, a group of 17 elementary stu-
dents, 12 female and 5 male, between 15 to 45 years old, 
developed several activities as homework assignments 
based on a gradualist approach (DICKINSON, 1994) ai-
ming to increase their contact with English outside class 
and prepare them to the next stage. The next stage was 
a WebQuest activity, a guided internet-based project, in 
which they would fulfill all the activities by themselves 
following instructions. 

As it was explained in the Methodology part, besides 
taking a questionnaire to determine their age, gender, 
their time dedicated to English formal and informally, 
and if they were part of the UFG community, the studen-
ts answered two more questionnaires, one after comple-
ting each WebQuest. The post WebQuests questionnai-
res intended to compare the process of both projects, as 
a means to observe if the students were more conscious 
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regarding sharing responsibility in their learning, hen-
ce reflecting on their level of autonomy and decreasing 
their teacher dependency. Field notes were also used to 
integrate the data analysis.

Through the questionnaire and the field notes, it was 
possible to see that the students improved their langua-
ge skills a lot along the course, as well as their ability 
to accomplish tasks with little or no teacher’s help. The 
difficulties noticed in the process of the first WebQuest 
were clearly improved after they got used to the dyna-
mics of the activity, as they reported themselves. At first, 
they missed the teacher-students interaction and having 
a person to solve doubts. This feeling was expected since 
they were not used to performing tasks independently, 
and were not stimulated to do so.

It was also possible to infer that once students rea-
lized that they were capable of doing the activities by 
themselves, and they performed better as they commi-
tted more on their own process of language learning, it 
also motivated them to participate more and more. We 
believe it consequently increased their contact with the 
language, due to their evolution linguistically and the 
fact they fulfilled almost all the assignments. In other 
words, the students showed an increase in their confi-
dence and commitment by taking more responsibility in 
their language learning process.

As the main author in this study I can affirm it was 
extremely fulfilling to see my pupils so involved in the 
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project, and most important, improving their language 
skills. When planning the activities of the course, stu-
dents’ demotivation was one of my biggest concerns, 
since I was aware that they would demand a lot from 
them, therefore, they would need to commit at least a 
little to perform the tasks. With that in mind, I tried to 
approach themes that they would find interesting both 
in the WebQuests and the extra activities. At the same 
time, I tried to increase their confidence and motiva-
tion by showing them they were capable of improving 
and that they could use English in their lives, not only 
in the classroom. Besides that, the study also enriched 
my own praxis, since I could work with an alternative to 
a big challenge faced in my experience at the Language 
Center. The content that the teachers are required to 
teach in each course is heavy, therefore we could hardly 
work with extra material or even focus on improving 
students’ difficulties, which most of times, they had 
been carrying since the beginning. For many times this 
situation made me feel that I was not fulfilling my role 
as a teacher. It felt indispensable to try to help not only 
the students, but also the teachers who are also facing 
the same challenges that I was. Although there is always 
place for improvement, the students’ reactions demons-
trate positive results, and I believe that trying to evolve 
is what makes a good teacher.
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HOLDING THE LANGUAGE LEARNING 
PROCESS IN MY HANDS: AN EXPERIENCE 
WITH A MOBILE APPLICATION IN A GROUP 
OF LATE BEGINNER ENGLISH LEARNERS

Renata Gabriela de Paula Corrêia Lima

Eliane Carolina de Oliveira

Introduction

Learning to ride a bike can be a little terrifying, espe-
cially when a person first starts, but with the right help 
and encouragement, everyone can learn and we can 
claim that learning a foreign language could be done in 
a similar way. 

To develop the skills of balancing, pedaling, steering, 
turning and stopping, you first need training wheels, so 
that you build your confidence and get moving. Training 
wheels are useful tools to get you started, but soon it 
will be time to try riding around without them. This is 
where it helps to have someone standing behind you, 
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ready to grab the saddle when you need it and to catch 
you in case you fall. 

As for foreign language learning, one can claim that it 
is learned in very much the same way as learning how 
to ride a bike. At first, when you are presented with a 
new language in a formal environment like a classroom, 
for instance, you might feel excited and anxious at the 
same time – especially if you are an adult like most of 
the students at the research context this work was con-
ducted: the Language Centre (LC) from Faculdade de 
Letras of Universidade Federal de Goiás. You might hear 
and see the language and have little or no idea what you 
are listening to and seeing. After some exposure to the 
language, you start to get familiar with the sounds of 
the language and begin to understand some of the basic 
words and phrases. After more exposure and practice 
with the language you can begin to formulate your own 
phrases and ideas within the language. 

In this perspective, we, as language teachers, observe 
that the training wheels for most language learners are 
their mother tongue. We realize that resorting to their 
native language in the classroom or using online dictio-
naries and translation services in their mobile phones 
gives the pupils a sense of security, allowing them to mi-
nimize the stress they feel in the language classroom. So, 
we can infer that the possibility of failing to understand 
and/or communicate and therefore “falling off of the 
bike” is rather high for beginner students. That can be 
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the reason why they use both the mother tongue and the 
digital devices come to their rescue and prevent them 
from the embarrassment of “falling”. 

Nevertheless, the training wheels which are supposed 
to help you learn how to acquire the skill and feel con-
fident in both processes – how to ride a bike and use a 
new language – can actually impede you from advancing 
to more complex stages if they are overused or make you 
dependent on them. Eventually, you need to give up the 
training wheels; in the foreign language learning process, 
you need to stop relying solely on translation and be 
willing to experiment other means, strategies and digital 
devices and take risks with English. After some time, you 
will be able to develop a good command of the language, 
feel confident in most situations and stand on our own. 

Nowadays, as Oliveira (2013, p. 185) states, «resources 
connected to the new Information and Communications 
Technologies (ICTs) have expanded the set of tools that 
can assist in the process of teaching-learning, mainly of 
foreign languages.» For her, due to recent advancement 
in technological innovations, several new instructional 
tools have been added to the teaching materials available 
to language teachers. And it is up to the educators to reco-
gnize the impact on the new information and communi-
cation tools (ICTs) in our daily lives and their potential as 
tools to support the learning-teaching process. 

As a teacher at the LC, I do recognize the aforemen-
tioned impact as I observe the sharp increase of digital 
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tools use in the classroom. The mobile phone, for ins-
tance, is a very popular kind of technology that most 
learners, from different ages and levels, have access to 
and are very familiar with. Technology has always been 
something that interested students as well as people in 
general and it is amazing to see how much technology 
can be helpful and improve our lives. As a language tea-
cher, I find it fascinating to think about how much tech-
nology has helped in English learning environments and 
its learning and teaching tools potential.

In my teaching practice, I can notice that sometimes 
learners use tools such as the mobile phone and digital 
apps to help them look up words and their translations 
in class. It works as a training wheel for them, especial-
ly the ones in more basic levels. This fact influenced 
my choice and led me to consider the theme of mobile 
phone usage as my end of course work. One particular 
application I myself experienced in the process of lear-
ning two foreign languages is the Tandem application 
(https://www.tandem.net/). I first heard about it by 
means of some friends’ experiences using it to improve 
and learn new languages. I found the app very interes-
ting and immediately downloaded it into my phone and 
started using it to improve my Spanish and French. I 
was also eager to talk to natives and other people who 
spoke the languages. From the beginning I thought the 
app was very interesting since I am very interested in 
learning about new places, languages and cultures. I 
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really loved the application and thought about using it 
with my students.

Besides my personal interest in the application, there 
is also a need for teachers to use and adapt to new tech-
nologies. Kenski (2003) affirms that society’s challenge 
is opening up to new methods of teaching and learning 
due to new technologies. It is interesting for both stu-
dents and teachers to be able to use these new tech-
nologies in education. In addition to being interesting 
and sometimes fun, Kenski (2003) also mentions that 
they alter the way we live and the way we learn. That 
being mentioned, I believe we should use the available 
technologies in our favor, and to create a more dynamic 
learning environment. 

This study had aimed to reflect on the experience 
of using the Tandem application with English learning 
students. Being more specific, the distinctive objectives 
were to analyze my own impressions as a teacher-re-
searcher on the use of this tool in the LC context where I 
taught from 2017 to 2018 and to see the capacities and 
flaws of the application. The research questions answe-
red by this study were:

1. How easy/difficult is it to get basic level students to 
use the application?

2. What is necessary in order to instruct students to use 
the application?

3. What can a teacher learn from the use of this applica-
tion with basic level learners?
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Theoretical Framework
Technology

When one thinks about technology one of the images 
that usually come into one’s mind is related to sci-fi mo-
vies, the ones which are placed in the future with flying 
cars, perhaps the ones with robots and artificial inte-
lligence (AI). Sometimes these types of technology are 
shown as something scary, like machines taking over 
the world. The Netflix original series “Black Mirror” is 
a clear example of these genres. In some episodes, the 
series shows new and innovative technology that is not 
available yet, but is very realistic. According to Kenski, 

[t]his narrow view around the concept of 
technology as something negative, threa-
tening and dangerous allows a feeling of 
fear to emerge. People get scared upon 
the possibility of fictional plots about the 
dominion of humankind and Earth by 
«the new and intelligent technologies» 
coming true. (KENSKI, 2003, p. 17) 

Technology cannot be limited to the devices and 
ideas shown in these fictional works. There are techno-
logical tools that are so commonly used in our everyday 
lives that we do not consider them technology anymore 
(KENSKI, 2003). The author gives a few examples like 
forks, pans, stoves, and everything else that might make 
our lives easier. For Kenski (2003), technology is a blend 
of tools and techniques that combined in a given time 
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assist us to do what we choose them to do. Therefore, in 
educational contexts, for instance, books, chalk, a white-
board, pens, and pencils are all considered technologies.

Technology changes and improves according to the 
time it is invented and for whatever purposes it is in-
tended. In an article in which she presents a historical 
retrospective on the use of technology in the teaching 
of languages, Paiva (2015) states that before having 
the books the format they have today, there were other 
tools used to write and, consequently, read. According to 
the author, what we call books today underwent a pro-
cess which began with sheets of rolled papyrus known 
as volumen, then the very similar book format codex 
appeared, followed by the press-printed books which 
were only possible after Gutenberg’s printing press.

Before arriving in this ultra-technologic era, there 
were other ways to teach foreign languages. Paiva (2015) 
mentions that the first books used in language teaching 
were grammars: they were used by students, but only 
the teacher had access to them. Paiva states that in that 
period “learning a language means learning the syntax 
of this language” (PAIVA, 2015, p.3). Other technologies 
that came after the book were the phonograph and the 
gramophone. According to Paiva (ibid), they were the 
first machines to reproduce sound and they changed 
the way English was taught. The recordings were made 
by native speakers, so that students would have an exa-
mple of the pronunciation and intonation without the 
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interference of the teacher’s accent. She adds that «[b]y 
the time machines became more sophisticated, teachers 
reacted and felt more threatened and afraid of losing 
their job and their status» (PAIVA, 2015, p. 4).

Although there were other technologies like lan-
guage laboratories and the radio, Paiva mentions that 
they did not have a big impact on education. However, 
the television was «used for watching recorded videos 
that became part of the learning materials of big publi-
shing companies, but which are, little by little, migrating 
to CD-Roms and DVDs» (PAIVA, 2015, p. 7). She conti-
nues by mentioning that «with each new technology, the 
school, especially regarding language teaching, tries to 
insert this new tool in the educational practices in an 
attempt to improve the mediation between the learner 
and the foreign language» (PAIVA, ibidem).

That being mentioned, the computer was soon used as 
a learning device. However, it took a while before it star-
ted being bought to be used at home. In Brazil, this started 
happening in the 90s. Paiva states that when the internet 
evolved to be similar to what it is today, that’s when 

for the first time, foreign language lear-
ners could have access to web pages and 
interact with native speakers through 
e-mail, mailing lists and forums. For the 
first time, there is a technology [tool] 
that allows non-artificial linguistic expe-
riences and language can be understood 
as communication. (PAIVA, 2015, p. 9)
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The internet kept evolving until it became what it is 
today and, in a phase called Web 2.0, a completely new 
way of communicating appeared. Paiva (2015, p. 10) 
states that from that moment on, besides having access 
to information, the learner could also write and publish 
texts. She continues by affirming that, in schools, the use 
of computers was gradual and that, at first, there were 
only computers in privileged schools. Then, they migra-
ted to the public schools and now it is so widespread 
that most people have access to this tool. Yet, some mi-
ght have never seen one.

Technology is something that is always changing and 
evolving and even though we might have some dismay 
at first, it can be very useful and important in our lives. 
Kenski (2003, p. 26) affirms that “(...) [s]ince techno-
logies are constantly changing, the permanent state of 
learning is a natural consequence of the social and tech-
nological moment we live in.” That means that the lear-
ning process changes due to changes in technology and 
in our society, and now mobile phones are becoming a 
useful tool to the learning process of foreign languages 

Mobile Assisted Language Learning (MALL)

With the evolution of modern technology came the 
invention of new devices and the mobile phone was one 
of them. At first, it was only used to make phone calls, 
now we have a small computer in our hands. It was not 
long before teachers started using phones in language 
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learning classrooms. In his article, “Going to the MALL: 
Mobile Assisted Language Learning”, Chinnery (2006) 
shows some of the pioneers in MALL starting with the 
Stanford Learning Lab. The author also states that mo-
bile phones were not the only gadgets they used. iPods 
and Personal Digital Assistants (PDAs) are also helpful 
in the English language learning environment. 

Chinnery (2006, p. 10) further affirms that these de-
vices have many features they did not have before, such 
as internet access, various types of messaging, video-re-
cording, cameras, and others. He continues by asserting 
that “[i]n language learning, all of these features enable 
communicative language practice, access to authentic 
content, and task completion.” 

Technology did not improve just the mobile devices, 
but also the internet which is becoming more accessible 
over the years; newer and better technology has made it 
possible to use mobile phones in the classroom. Wireless 
networks and mobile data allow us to use our mobiles 
anywhere we want. Kukulska-Hulme and Shield (2008) 
state that, with all of this innovative technology, the use 
of mobile devices in the language learning environment 
becomes more common. They add that MALL and por-
table devices “enable new ways of learning, emphasi-
zing continuity or spontaneity of access and interaction 
across different contexts of use” (KUKULSKA-HULME; 
SHIELD, 2008, p. 273).
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MALL gives students an opportunity to learn in a 
different way as there are many programs, applications 
and websites which are available and help learning 
become more interactive. Kukulska-Hulme and Shield 
(2008, p. 280) believe that “the mobile device is integral, 
adding an extra dimension to the learning experience by 
allowing learners to identify, edit, and share their own 
materials”. This kind of experience is certainly very en-
riching and unforgettable. Gilgen (2005, p.39) believes 
that “[w]hen students get a chance to hold the world in 
their hands, language learning becomes more exciting, 
more interesting, and more relevant.” Moreover, it gives 
students the autonomy to take charge in learning a fo-
reign language while sharing experiences. 

Tandem, Tandem learning and the Tandem 
application

Tandem is not a word which basic level English stu-
dents are usually taught. Bicycle or bike, on the other 
hand, is. In this work, the students in the research 
context got to know a new item of vocabulary: tandem 
bike. A tandem bike is a bicycle with two seats and 
pedals for two people to ride. According to the online 
Oxford English dictionary, tandem can also mean “a 
group of two people or machines working together”. So, 
when you do something “in tandem”, you try to reach a 
common goal together as, for example, riding a tandem 
bike or doing a skydive with a partner. 
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According to the available information at <https://
www.tandem.net/>, the bike gives some hint as to 
how Tandem Language Learning got its name. The 
method got its name in the late 1960s and early 1970s 
when Jürgen Wolff developed the procedure for organi-
zing individual Spanish-German Tandem partnerships 
in Madrid. This grew into a network of schools in 
Europe, and ultimately to the Tandem Fundazioa 

. The motto for the Tandem Language Learning is: “In 
order to understand each other better, I help you to 
learn and you help me to learn.” Therefore, it is both a 
communicative and an intercultural approach which al-
lows both learners to gain more insight into each other’s 
culture by direct communication.

The researchers Vassallo and Telles (2006a, p.84) 
state that Tandem “consists of regular sessions of col-
laborative bilingual work for didactic purposes.” They 
further assert that these users are not teachers and are 
not necessarily native speakers of the language. With 
Tandem, you can create your own rules, the learning 
process is very flexible and it is possible to choose what 
to learn and when to learn. The authors also mention 
that “Tandem is a sum of opposites, such as sociability 
and individualization” (VASSALLO; TELLES, 2006, p. 
106) which means that even though it is a pair work, it is 
also based on each other’s individuality and their goals. 
In another publication, Telles and Vassallo (2006) ex-
plain that, due to some changes in contextual factors as 
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well as the technological advancements, another mode 
of tandem was provided to foreign language learners – 
Teletandem which is, according to the authors: 

a new distance and computer assisted 
mode of learning foreign languages in-
-tandem that makes extemporaneous 
use of oral and written production, 
reading and listening comprehension 
and webcam images of the participants.” 
(TELLES; VASSALLO, 2006, p. 193)

Telles and Vassallo (2006) further add that the Te-
letandem mode started with Windows Live Messenger 
as its main tool and allowed the participants to benefit 
from online practice of reading, writing, speaking and 
listening abilities by means of: (a) synchronous com-
munication, i.e., chats (reading and writing), (b) voice 
communication resources (listening and speaking), (c) 
image resources (its video-conferencing device), and 
(d) the white board tool – an electronic note pad on whi-
ch they could write and draw sketches. 

Nowadays, we can add other digital resources such 
as applications that provide voice calls and video chat 
(WhatsApp, Skype, Google Meet, or Zoom) and others 
specifically for mobile phones and foreign language 
learning (Busuu, Langcer and Tandem itself).

The Tandem application which was used in this inves-
tigation is available at <https://www.tandem.net/> and 
it is very easy to download, being available for mobile 



829

phones on Apple store and on Google Play. According to 
the Apple and Android’s websites, the current version 
requires iOS 9.0 or later and Android 4.4 and up. There-
fore, if someone does not have an updated mobile phone, 
they will not be able to download it. The difference be-
tween a face-to-face tandem and the mobile application 
is only the software, as the goals and the way it works re-
main the same. The Tandem application works an online 
environment where two people help each other towards 
the same goal: learning or improving a foreign language. 
They work together, but base their interactions on each 
other’s individuality and necessities.

Methodology

The present research was carried out by employing 
a qualitative approach which was chosen because it 
considers the subjectivity of the participants. As Croker 
(2009) states, the qualitative research focuses on “how 
participants experience and interact with a phenome-
non at a given point in time and in a particular context, 
and the multiple meanings it has for them” (CROCKER, 
2009, p. 7). That means that “qualitative researchers are 
interested in understanding what those interpretations 
are at a particular point in time and in a particular con-
text” (MERRIAM, 2002, p. 4).

As one of the objectives of the study was to learn 
about my own experiences and impressions as a tea-
cher-researcher in a certain context, this research is 
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also considered a case study which is defined as “an em-
pirical inquiry that investigates a contemporary pheno-
menon within its real-life” (YIN, 2003, p. 13). Moreover, 
Merriam (1998, p. 34) defines a case study as “an inten-
sive, holistic description and analysis of a single entity, 
phenomenon, or social unit.”

Yin (2003) differentiates between ‘single case’ study 
and ‘multiple case’ study. When the objective is to gather 
in-depth knowledge on details of a case, a single case 
study can be utilized. On the other hand, when two or 
several cases are studied in order to look at differences 
or similarities a multiple case study is optimal. In our 
study, we considered a single case study to be the most 
appropriate type. Focusing on one case – a teacher-re-
searcher – enabled us the depth we needed to examine 
this very first experience in implementing the use of di-
gital technologies in my own practice. This investigation 
was conducted at the Language Center, an extension 
project from Faculdade de Letras at Universidade Federal 
de Goiás, which is one of the biggest extension projects 
at the institution since its opening in the mid-90s. The 
language teachers at the Language Center are, mainly, 
undergraduates who are chosen by means of a selection 
process. After taking part in a teaching training course, 
observing classes, writing reports and getting to know 
the administrative aspects of the Center, they are assig-
ned a supervisor among the Faculty professors who will 
guide and help them develop their methodological and 
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teaching skills. As a Language Center staff member, the 
undergraduates become familiar with the duties and 
responsibilities of language teachers within the Cen-
ter’s context and are also provided with opportunities 
to work with pupils of different ages, backgrounds, and 
abilities. Besides, they are encouraged to develop pro-
jects in their groups to help their students enhance their 
skills in the language learning process. This particular 
study was conducted during the second semester of 
2018, in a level 3 group which had two classes a week, 
on Mondays and Wednesdays in the evening. 

As it has already been mentioned, I am the research 
participant in this investigation: when I conducted it, I 
was a senior undergraduate majoring in teaching En-
glish as a foreign language. Previously, when I was in the 
second year of college, in 2016, I took part in a teacher´s 
selection procedure and was accepted into the Language 
without Borders Program. So, that became my very first 
teaching experience and one year later, I began teaching 
at the Language Center, where I have taught English le-
vels 1 through 4. 

In order to collect data for this investigation, some 
tools were used. The first ones were my lesson plans whi-
ch were important to help plan the steps and the tasks 
students were supposed to perform in the application. I 
also kept a teacher-researcher diary which, according to 
Richards (2003, cited by HOOD, 2009, p.77), is helpful 
in critically analyzing the data. In the diary I wrote my 
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perceptions on the students’ reactions to the activities 
and also what I was thinking. While I was writing, I was 
also analyzing my own impressions, combining that to 
what I knew from the application and the assignmen-
ts. Regarding the lesson plans, four tasks were planned 
and the activities concerning the use of the Tandem app 
were applied, one per week, in the classes from Septem-
ber 5th to October 10th, 2018. The tasks were supposed 
to be done at home and each student would complete 
them individually. 

In the first class, I introduced the Tandem applica-
tion (https://www.tandem.net/) to the students telling 
them it was used to learn languages and that we would 
use it as part of the group´s activities. They were asked 
to download the app and, in order to encourage the stu-
dents to perform the tasks, I told them that the activities 
we would develop were worth 3,3 points. 

According to the section ‘About Us’ in the site, the 
Tandem app is a global, community-based mobile-first 
application that empowers everyone, everywhere, to 
speak any language. It is important to reassure that the 
word ‘tandem’ implies a different type of bicycle made 
for two people to ride.  In a bicycle built for two, both 
riders should contribute to the power and speed of the 
bike as they are both attached to the same chain and 
gear system. When applied to language learning, it in-
volves two people who are interested in learning each 
other’s language as it has already been mentioned. By 
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using the Tandem language learning method, they can 
both benefit from each other’s knowledge and skills, 
and make progress together. According to the informa-
tion at the site, The Tandem Language Learning method 
has been used by over two million users from all around 
the world since the 70s. They use it to help each other 
learn new languages via text, audio and video chat. 

After downloading the app, I told the students they 
had to create an account and their profile in it. This step 
included a part in which they would write about their 
interests, language(s) they fluently spoke, language(s) 
they wanted to learn or improve and their level, besides 
their language learning goals. They also had to complete 
a section about what their perfect Tandem partner wou-
ld be (age, interests, etc.). The following images show 
these steps:

Figure 1- Create account Figure 2 – Create account Figure 3 – Complete profile
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Figure 4- Gender  Figure 5 – Choosing a 
photo

Figure 6 – Native Language

Figure 7 – Languages 
spoken

Figure 8 – Languages to 
practice

 9 – Topics of interest
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Figure 10 – Perfect partner                                    Figure 11 – Learning goals                    Figure 12 – Languages 
spoken

For the second task the students had to interview at 
least one person from the list of possible partners the 
app suggested for them and ask questions to the ones 
they chose about their life. This task matched the con-
tent we were studying in class - the past tense, so, after 
interviewing a Tandem partner, they had to write this 
person´s biography and hand it in to me. 

Their third task was to interact with someone who 
was not from an English-speaking country, but who cou-
ld speak English. They had to interact and share their 
experiences in learning English as a foreign language. 

The last task was a challenge: they had to maintain 
a conversation with someone only through speaking by 
sending audio messages. 

The students had one week to conduct each activity 
and, after it, we had a twenty-minute discussion in class 
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about their overall experiences, including things they 
liked, disliked and difficulties they faced. During the dis-
cussion, I took notes on what they were saying, and, af-
ter class, I detailed everything I thought necessary in the 
research diary. The research diary I used was a small no-
tebook in which I wrote my perceptions on the students’ 
experiences, including if the activities were successful 
and the difficulties they experienced. The features of the 
Tandem application were also mentioned in the diary. 
While detailing the experience, I also started to analyze 
what was reported by the students and how well they 
did the tasks. The students’ written assignments also 
aided me in the analysis process and in determining 
whether or not the application is helpful in the English 
learning process.

Being this a qualitative research, the analysis began 
with the data collection. Croker (2009, p.10) states that 
“collecting, analyzing, and interpreting data are done 
largely at the same time”. Therefore, as it has been al-
ready mentioned, while I was taking notes on what my 
students were telling me, I was also analyzing and wri-
ting down my thoughts on it. Qualitative research is also 
sometimes seen as an interpretative kind of research 
because interpretation plays a considerable role in it. 

During the second part of the analysis, I went back 
to my diary where the data was written to re-read the 
entries a few times. Croker (2009, p. 9) affirms that qua-
litative researchers “group similar ideas together, to dis-
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cover patterns of behavior and thinking.” So, following 
that suggestion, I wrote down some main themes that 
showed up. Subsequently, I highlighted the data accor-
ding to the themes, and color coded these themes, i.e. 
separated them in distinct colors. The themes were: 
Joining the Application, Tandem Tools, Finding a Tan-
dem Partner, Language and Cultural Exchange. Later, I 
created charts and separated the data according to the 
colors and made changes when necessary. Lastly, I re-
-read the data in each theme and started to make con-
nections between them.

Data Analysis
Joining the application

Before starting the analysis, it is important to men-
tion that in order to enroll in the Tandem app envi-
ronment it is necessary to sign up. This is being done 
because of some of the results that came up during the 
analysis. The application requires some information in 
order for the person to sign up. First, it is necessary to 
have a Google, Facebook or Weibo account. If one does 
not have any of those, they can create an account with 
their e-mail. Second, it is required to fill in some com-
mon information such as: first and last name, birthday 
and e-mail address, followed by gender and profile pho-
to. Lastly, there are some questions about the langua-
ge(s) you speak and would like to improve or learn; the 
level of the language(s) spoken; some learning goals and 
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characteristics of a perfect Tandem partner as it was ex-
plained in the Methodology part. 

After all of this process, sometimes you are asked to 
wait for up to seven days to start using the application. 
According to the application, in order for everyone to 
have a tandem partner they created waiting lists in some 
countries. After seven days, if you are not accepted, you 
may try again. If you do not wish to wait, it is also pos-
sible to “skip the line” and pay to use another version of 
the app: Tandem PRO. 

Besides the waiting list, if you do not have a device 
that supports the application it is impossible to down-
load it as it was mentioned previously. Due to these se-
tbacks, the first impression I got was that “the students 
seem worried that they won’t be able to use the applica-
tion and therefore, won’t receive the grade, they are also 
frustrated because they were not expecting this waiting 
list or that their mobile phones would not support the 
app” (Diary No. 2 – Wednesday, September 12th, 2018). 
Kukulska-Hulme and Shield (2008) mention how tech-
nology enables new ways of learning, in a very positive 
way. However, the authors do not mention possible dif-
ficulties such as the ones I observed. Even though there 
were some setbacks, the part where one can share their 
interests caught the learners’ attention because people 
already knew who to talk to and what to talk about. Also, 
the students did not give up trying to use the application. 
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Tandem tools

One of the aspects that caught my attention regarding 
the Tandem application is because it contains some re-
sourceful tools. One of them includes the possibility of 
correcting the partner’s sentences through a correction 
tool. It is also possible to send audios, video chat and 
translate what the partner has said. These tools are some 
of the examples of what Paiva (2015) mentioned about 
these new technologies allowing learners to be in a non-
-artificial environment and actually interact and commu-
nicate with someone. Some of the downsides of the tool 
in its basic version are that it is not possible to use the 
correction tool in a long text and that it is only possible to 
make five translations in a day without paying. 

It is known that basic level learners use “training 
wheels”, that is, they have the tendency of translating 
everything they read and that worried me because they 
mentioned “that when the tool did not allow any more 
translations, they would open Google translator and use 
it” (Diary No. 3 – Wednesday, September 19th, 2018). I 
am not against translation; however, I believe that the 
experience might have been more enriching if they had 
tried asking their tandem partner for help in the target 
language. This would also be more communicative than 
just translating.
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Finding a tandem partner

After signing up, the application redirects you to 
the main page and shows you the people who might be 
compatible. They either speak the language you want to 
learn or they want to learn a language you speak or even 
both. They also take into consideration your interests. 
Finding a tandem partner is not difficult. The tough part 
as I could observe was maintaining a conversation. Some 
of the troubles were: the time zone difference; the lack 
of time to keep a conversation for an extended period 
of time; lack of interest from the other person and even 
that some people treat the app as a dating app. 

I could observe that the time was a big barrier in 
keeping a long conversation. With some learners, the 
problem was the time zone difference and with others, 
it was the lack of time to maintain a conversation. 
During the discussions, “the students mentioned that 
sometimes they would talk to someone in Europe in 
the evening and for the Europeans, it was already late 
night, therefore sometimes the conversations were cut 
short or it would take long hours before the other per-
son could reply” (Diary No. 3 – Wednesday, September 
19th, 2018).’ Sometimes learners might only have thirty 
minutes available to talk, but the other person was not 
available to answer, so they had to find other people to 
talk to. Vassallo and Telles (2006) mention that each 
person can make their own rules in the tandem process, 
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however, the lack of time to interact was not something 
that was expected. 

One of the complaints I noticed was that some men 
on Tandem were using the application as a dating app. 
Some girls mentioned that they were hit on and that 
some men asked them for photos. Also, some wanted 
to video chat with the girls, they only said hi and sent 
the invitation to video chat as shown in this diary entry: 
“The girls reported they felt very uncomfortable with 
the video chat situation” (Diary No. 5 – Wednesday, Oc-
tober 10th, 2018). A positive aspect about the Tandem 
app is that you can block and report people, and this 
helps keep the application safe and eliminates the users 
who do not respect the guidelines.  

Language

The language was the biggest barrier encountered 
by the students. From the data I was able to conclude 
that they had some difficulties regarding slangs and 
acronyms. The app users may help each other regarding 
slangs and other language difficulties. “Some students 
commented that some users were willing to help them 
with the language difficulties, such as slangs and inter-
net language” (Diary No. 5, Wednesday, October 10th, 
2018). Asking students to talk via audio was a little bit 
complicated for them, because “they felt like they did 
not understand anything the other person said” (Diary 
No, 5, Wednesday, October 10th, 2018). The data showed 
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it is easier to understand what is said when partners 
have face to face interactions and have gestures and fa-
cial expressions to help their understanding. 

Cultural exchange

Although this investigation did not have its focus on 
culture, I found it necessary to include this issue due to 
some results which emerged from the data. Something 
very interesting about the app is that people speak 
many languages, so it is not possible to affirm the level 
in which they speak each language, but they are usually 
interested in more than one language. Some users are 
also very interested in learning and talking about cultu-
re, and that can highly contribute to cultural exchange. 
In the discussions I could observe that some students 
did talk about Brazilian culture and asked about their 
partner’s culture as this diary entry shows: “One student 
mentioned that she exchanged come culinary recipes 
with her tandem partner, another mentioned that they 
talked about the Brazilian singer Anitta and curiosities 
about Brazil” (Diary No. 4, Wednesday, September 26th, 
2018). This was interesting because I could tell that sin-
ce the partners were interested in Brazil, they had an 
incentive to continue the conversation. 

As it can be observed, although the need for teachers 
to use technology in class is imperative, it is difficult to 
predict everything that can happen. However, the expe-
riences it brings are enriching and just like most things, 
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there are positive and negative aspects. My reflections 
about these findings as well my thoughts on the whole 
experience are shown in the part which follows.

Final Considerations

Although technology is sometimes portrayed as 
scary, the Tandem application proves Kenski’s (2003) 
point that not every technology is scary. Especially con-
sidering the definition of technology as any tool, digital 
or not, that aids someone in doing something. The new 
technologies help expand communication and provide 
users with the opportunity to talk to someone on the 
other side of the world. This being said, it is easier to 
have a non-artificial linguistic experience that Paiva 
(2015) mentions.

This end of course work was set to investigate and to 
reflect on the experience of using the Tandem applica-
tion with English language learners. More specifically, I 
aimed at analyzing my own impressions as a teacher-re-
searcher on the use of this tool and somehow evaluate 
the capacities and flaws of the application. 

Concerning the first research question - How easy/
difficult is it to get basic level students to use the appli-
cation?-, it was perceived as easy to download and use, 
as long as one has the appropriate gadget. The data 
showed that students did not have many difficulties 
with this specific feature. Moreover, it is important to 
highlight that it offers many tools to assist the users as, 
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for instance, a correction tool and a translation tool. The 
resources it offers are nothing like we have had before, 
and Chinnery (2006) confirms that these mobile pho-
ne apps brought many new features to us which were 
unimaginable in the past. The correction option gives an 
opportunity for users to help each other correct their 
grammar in an easy and simplified manner as the re-
sults pointed out. They also showed that the difficulties 
encountered by the students were not related to the 
application tools.

Concerning the second question - What is necessary 
in order to instruct students to use the application?-, the 
utmost necessity is that teachers need to have contact 
with the application so that they are able to help the stu-
dents concerning the application’s functions, whenever 
they need. Although the app is quite easy to operate, it is 
important that the teacher is aware of the tools offered 
and how they work. Also, in order to facilitate the com-
munication, it is important that students are prepared 
to ask and answer questions. In this sense, it might be 
good to work with less artificial speaking and writing 
activities. Another aspect I noticed is that they also need 
to have some information about colloquial and internet 
language. So, it is central to consider inserting that in 
the classroom as well. The best aspect of collaborative 
learning is that both people are usually interested in 
learning and helping each other, so if something comes 
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up that was not mentioned by the teacher, the student 
can always ask their partner for help. 

As for the third question - What can a teacher learn 
from the use of this application with basic level lear-
ners?-, as a teacher-researcher I learned that this appli-
cation, besides being different and innovative, is also a 
way to keep students in touch with the language outside 
the classroom environment and the formal learning it 
implies. Some students only have contact with the target 
language inside the classroom, so I think it is paramount 
to motivate students to have contact with the target 
language outside the classroom, too. For this reason, it 
makes everything easier if you are holding the language 
learning process in your hands. 

The process of conducting this research was very im-
portant to me. First, because I was really excited about 
doing something different with my students. Second, be-
cause I had already used the application and I wanted to 
see my students’ opinions and experiences. I believe the 
application’s idea of collaborative learning is amazing. 
However, I do not recommend the app for someone who 
does not have basic knowledge of the target language. 
Since it involves talking to other people, for someone to 
use it, they need to be able to communicate, even if only 
a little. Unless, they do not want to learn a language, but 
want to help others learn. In this case, I believe it would 
be okay. Overall, this application has some really good 
tools and resources that help learners. I concluded that 
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even though there are some negative aspects, the positi-
ve ones overcome that.

On the whole, it is safe to say that the Tandem appli-
cation is not perfect, however it is very interesting to 
use and it is very practical. It has many features to help 
users communicate and improve their language skills. 
I believe that using the app helps expand the students’ 
contact with the target language and with other people, 
therefore, creating language learning opportunities. 
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