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RESUMO

Este estudo busca investigar a prática docente de uma professora de língua inglesa de 

uma escola pública em um grupo de estudos de inglês, formado por nove alunos, de faixa 

etária  entre  15  e  17  anos,  e  pela  professora  coordenadora  do  projeto  durante  o  primeiro 

semestre de 2009. O propósito principal deste estudo é compreender a prática docente desta 

professora, através da análise do que é proposto pelo projeto e de sua atuação em sala de aula, 

que é fundamentada em uma abordagem tradicional (Almeida Filho, 1999) e nos métodos 

direto, áudio lingual e gramática tradução (Larsen-Freeman, 2000) que caracterizam a ação 

docente, que neste estudo é fortemente influenciada pelo uso do material didático adotado.

 Esta  pesquisa  se  baseia  em  aspectos  característicos  da  área  educacional, 

principalmente no que concerne ao trabalho docente (Contreras, 2002; Pimenta, 2008) e em 

determinados aspectos teóricos sobre a aprendizagem de línguas (Leffa 2005; Paiva, 2003), 

como interação, motivação, relação professor/ aluno e relação prática pedagógica/ material 

didático.  Sob a ótica metodológica,  esta  pesquisa se caracteriza como um estudo de caso 

(Ludke e Andre, 1986) de natureza qualitativa, na qual utilizamos os seguintes instrumentos 

de coleta de dados: entrevista com a professora participante, atividades realizadas durante o 

período de observação, a proposta de criação do grupo de estudo e as anotações de campo 

feitas pela pesquisadora.

Os resultados revelam que a prática docente em língua inglesa desta professora está 

inserida em uma abordagem tradicional, que visa atender os objetivos dos alunos em fase pré-

vestibular,  e é caracterizada principalmente pelo compromisso e pela dedicação ao ensino 

desta língua estrangeira, apesar da precariedade de recursos didáticos.
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ABSTRACT

This  study aims  at  investigating an  English  teacher  and her  practice  in  an  ELT 

project developed in a public school. In this project, there are nine students, between 15 and 

17 years old and, three classes were observed during the first semester of 2009. Our general  

goal is to understand the teacher’s  practice, analyzing what the project aims at , her teaching 

attitude in the classroom, that is  based on a typical  traditional  approach,  (Almeida Filho, 

1999) and on  methods like direct, audiolingual and grammar translation (Larsen-Freeman, 

2000). These elements foster for a contextualized analysis of her teaching. We also focus on 

considering the importance of didactic material in the constitution of her practicum. 

This  research  is  based  on educational aspects  related  to  the  teaching  (Contreras, 

2002; Pimenta,  2008) and on some theoretical  aspects  of  language learning  (Leffa  2005; 

Paiva, 2003) like interaction, motivation, the relationship between teacher/ student and that is 

established with the didactic material . Regarding research methods, it can be described as a 

case study (Ludke e André, 1986) which follows the principles of qualitative methodology to 

collect the data: an interview with the teacher, the text of the project, the activities developed 

during the observation period, and the field notes of the researcher.

The results  point out that  her ET practice falls  under a traditional  approach. The 

didactic resources are scarse; however, commitment and dedication to English teaching could 

be noticed in the events observed during the research.
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INTRODUÇÃO

A  prática  docente,  em  especial  na  escola  pública,  tem  sido  muito  enfatizada 

atualmente, no que concerne à formação do professor e à sua função de agente transformador 

da realidade em que trabalha.  Esta é uma das visões sobre a formação e atuação do professor. 

A outra visão, que parece não preocupar os governos e a sociedade em geral, é quanto às 

condições  em que estes professores se formam e em que condição eles atuam em nossas 

escolas,  cuja  estrutura  é  deficitária,  e  cujos  profissionais  são  pouco  valorizados,  tanto 

financeiramente, quanto socialmente (Contreras, 2002).

É neste sentido que, desde o início de minha atuação como professora de língua 

inglesa,  tenho  refletido  sobre  as  reais  condições  de  trabalho  em que  meus  colegas  e  eu 

estamos  inseridos,  condições  que  nos  limitam  a  atuar  pautados  em  uma  abordagem 

predominantemente  tradicional,  baseada  no  livro  didático  que  geralmente  é  o  principal 

material didático disponível (Coracini, 1996). 

É  nesta  realidade em que faltam reconhecimento  e  recursos  aos  docentes,  que a 

prática pedagógica de grande parte dos professores de língua inglesa no Brasil está situada. O 

que  percebemos  hoje é  uma constante  necessidade  de aprender  inglês,  que se tornou um 

idioma  globalizado,  mas  o  que  vivenciamos  são  aulas  descontextualizadas,  que  pouco 

motivam nossos estudantes (Deo e Duarte, 2004). Porém, há iniciativas, infelizmente isoladas, 

de professores que percebem que há alternativas a este ensino deficitário, caracterizado por 

uma carga horária reduzida e que tende a não proporcionar uma aprendizagem sólida (Paiva, 

2003). Dentre estas pequenas iniciativas, podemos citar o grupo de estudos de língua inglesa, 

analisado nesta pesquisa, formado por nove alunos de um colégio estadual e pela professora 

coordenadora  deste  grupo,  cuja  finalidade  é  oferecer  aos  estudantes  um  contato  mais 

significativo  com  a  língua-alvo,  através  de  aulas  extraclasse,  cujo  intuito  é  atender  às 

necessidades dos alunos em fase pré-vestibular, tendo como foco a leitura e a compreensão de 

textos  diversos.  O  objetivo  de  nossa  pesquisa,  portanto,  é  analisar  a  prática  docente  da 

professora coordenadora deste grupo de estudos, buscando uma melhor compreensão sobre o 

funcionamento do projeto e sobre sua atuação em sala de aula a partir  da relação entre a 

prática docente e a utilização do material didático, que é uma apostila composta por textos e 

atividades retiradas de livros de língua inglesa do Ensino Médio.
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A escolha deste contexto de pesquisa é justificada por uma relação anterior entre 

professor-aluno estabelecida entre a pesquisadora e a professora participante desta pesquisa, 

pois fui aluna dela  durante a segunda fase do Ensino Fundamental  e ao longo do Ensino 

Médio, e desde aquela época, sua prática docente mostrava-se diferenciada,  devido ao seu 

interesse e compromisso para com o ensino de língua inglesa. 

Esta  pesquisa,  desenvolvida  em  uma  escola  pública,  e  em  um  contexto  mais 

específico, que é um projeto especial de estudos de língua inglesa, foi realizada no primeiro 

semestre do ano de 2009, a partir da observação de três aulas da professora coordenadora do 

projeto e participante desta pesquisa, identificada neste trabalho pelo pseudônimo Flor, em 

uma de suas quatro turmas deste projeto, que contava com nove alunos entre 15 e 17 anos. 

Assim,  este  estudo  pode  ser  classificado  de  acordo  com  os  pressupostos  da  abordagem 

qualitativa, pois os dados obtidos através da entrevista com a professora, a análise da proposta 

original do projeto, das notas de campo tomadas durante as aulas observadas e das atividades 

realizadas pelos alunos nestas aulas, foram coletados em um ambiente natural e analisados de 

maneira interpretativa (Ludke e André, 1986).

Este estudo tem como objetivo investigar a prática docente da professora pesquisada 

no contexto do projeto de estudos de língua inglesa, no que concerne à sua abordagem de 

ensino  de  línguas,  métodos  e  técnicas  presentes  em sua  atuação,  a  partir  da  análise  das 

atividades realizadas pelos alunos durante o período de observação.  Os objetivos específicos 

desta pesquisa são:

1. descrever e analisar as características e o  funcionamento do projeto;

2.  analisar  três  aulas ministradas pela professora coordenadora  do grupo de 

estudos de inglês, a fim de compreender a abordagem, os métodos e as técnicas observadas 

em sua prática docente;

3. analisar a relação existente entre a prática docente da professora pesquisada e a 

utilização do material didático.

Para alcançar os objetivos acima descritos, este estudo será norteado pelas seguintes 

perguntas de pesquisa:

1. Como é o projeto: quais seus propósitos e modo de funcionamento?

2. Quem é a professora, quais abordagens, métodos e técnicas são observáveis em 

sua prática docente?
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3. Como o material didático é utilizado?

De  tal  forma,  esta  pesquisa  se  torna  relevante  ao  analisar  a  prática  docente  da 

professora que coordena o grupo de estudos analisado nesta pesquisa, cujas práticas revelam 

comprometimento e dedicação ao ensino de língua inglesa.

Quanto  à  organização,  este  estudo  é  dividido  em  quatro  capítulos  que  são 

apresentados após esta introdução. O primeiro capítulo aborda o referencial teórico acerca do 

ensino de língua inglesa no Brasil, da relação existente entre prática docente e livro didático, 

da prática docente em língua inglesa e dos aspectos relacionados à aprendizagem de uma LE.

O  segundo  capítulo  refere-se  à  metodologia  utilizada  para  a  realização  desta 

pesquisa, no qual tecemos considerações sobre sua natureza, contexto e sobre os instrumentos 

de coleta de dados utilizados.  

O terceiro capítulo trata da análise e da discussão dos dados coletados. Inicialmente, 

as entrevistas com a professora participante deste estudo foram analisadas, e posteriormente, 

procedemos à análise das atividades realizadas pelos alunos durante o período observado, da 

proposta do projeto e das notas de campo colhidas in loco.

No quarto capítulo, são realizadas as considerações finais deste estudo, ressaltando as 

conclusões obtidas, e retomam-se as perguntas que norteiam esta pesquisa. 

Portanto, neste trabalho será descrita e analisada a prática docente de uma professora 

de língua inglesa em uma escola pública,  local em que desenvolve um projeto de estudos 

deste  idioma para alunos em fase pré vestibular,  tendo como principal  foco a  leitura  e a 

interpretação de textos. Procuraremos demonstrar, ao longo do trabalho, que iniciativas como 

a da professora Flor, em proporcionar aulas extraclasse aos alunos, apesar da precariedade de 

materiais didáticos e do tempo, muito tem a contribuir para uma educação significativa e de 

qualidade.

Após a introdução deste estudo, passemos, portanto, ao primeiro capítulo.
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1  REVISÃO TEÓRICA

Este capítulo tem por objetivo atuar como um sustentáculo teórico desta pesquisa e é 

constituído por três partes. A primeira parte oferece um panorama geral do ensino de língua 

inglesa no Brasil, caracterizando-o. Em seguida, abordamos alguns aspectos relacionados à 

relação que se estabelece entre a ação docente e o livro didático, que frequentemente é um 

elemento  determinante  na  prática  do  professor.  Logo  após,  ressaltamos  algumas 

características concernentes à prática docente em língua inglesa, considerando os conceitos de 

abordagem, método e técnica, fundamentais para a compreensão da atuação do professor e 

levantamos  alguns  aspectos  relevantes  no  processo  de  ensino/  aprendizagem  de  língua 

inglesa, como motivação, interação e relação professor/ aluno.

Após esta breve apresentação, passemos, então, à primeira parte deste capítulo.

1.1 Visão geral do ensino de inglês no Brasil

Pereira (2007) ressalta que ao se pensar em ensino de língua estrangeira, doravante 

LE, no Brasil, a primeira opção que se tem é a língua inglesa, que é predominante em relação 

às demais línguas estrangeiras em nosso contexto educacional. Este fator se deve à hegemonia 

linguística do inglês, que é adotado nas escolas como a única ou uma das línguas estrangeiras 

ministradas. 

Segundo Duarte (2007) o atual processo de globalização  faz com que o inglês seja 

visto como língua franca, internacionalizada. O Brasil, especificamente, por ser um país que 

não faz fronteiras com países que tem a língua inglesa como idioma oficial,  precisa estar 

inserido  neste  mundo  globalizado,  em  que  a  padronização  do  idioma  facilita  transações 

políticas e econômicas em diversas esferas. De tal forma, a aprendizagem de uma LE não é 

vista apenas como simples instrumento de comunicação entre os homens, mas sim como uma 

forma de atender o mercado deste século da globalização, que precisa se comunicar utilizando 

um código em comum.
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Leffa (2005) assinala que o ensino de língua estrangeira pode ser analisado sob dois 

pontos  de  vista  distintos.  O  primeiro  concebe  o  ensino  de  língua  estrangeira  como  um 

problema metodológico, que aborda questões como a atuação do professor em sala de aula, a 

ênfase na escrita ou na oralidade e o método mais adequado para se ensinar determinado 

conteúdo. No segundo ponto de vista, a língua é tratada como um problema político, e sob 

este prisma, está voltada para a questão da hegemonia linguística, da escolha da LE a ser 

estudada e com o estabelecimento de linhas de atuação junto aos governos.

Para Micolli (2007) a concepção de ensino de língua estrangeira como um processo 

que  necessita  apenas  do  conhecimento  da  língua  e  da  metodologia  a  ser  utilizada  está 

ultrapassada,  porque  o  ensino  tornou-se  mais  amplo,  exigindo,  além  dos  conhecimentos 

científicos, tradicionais, um conhecimento de mundo que precisa estar acessível aos alunos. 

Walker (2003) assinala que o ensino de LE tende a acentuar a grande diferença entre 

ensino público e particular. Há uma crença fortemente arraigada em nossa cultura de que só se 

aprende língua estrangeira em cursos particulares e não na escola regular, e isto confere ao 

inglês  um caráter  elitista  e  exclusivo.  Os  fatores  que  marcam esta  disparidade  estão  nos 

dizeres da autora:

Na verdade, a carga horária reduzida, com uma média de noventa 
minutos de inglês por semana durante sete anos, não conduz a uma 
aprendizagem sólida. Os próprios alunos não acreditam que a escola 
seja o local  adequado à aprendizagem da língua,  e reclamam das 
aulas, recusando-se muitas vezes a adquirir o livro didático indicado 
pelo professor (Walker, 2003, p.46).

Apesar destes problemas, Walker (2003) ressalta que o ensino de língua inglesa no 

Brasil tem dado sinais de uma mudança positiva. Para que estes sinais se concretizem em 

mudanças de fato, é necessário acreditar que é possível aprender uma língua estrangeira no 

ensino  regular,  e  que é  necessária  uma mudança  nos  currículos,  que poderiam dar  maior 

ênfase  ao  ensino  de  LE  a  partir  de  uma  maior  carga  horária  para  este  componente,  por 

exemplo.

Coracini  (1996)  ressalta  que  a  situação  do  ensino  de  línguas  nos  três  graus  de 

escolarização reafirma a ideia de que aprender uma LE não é importante. Isto ocorre porque a 

prática pedagógica vigente apresenta a língua como um sistema neutro de signos, de que a 

cultura dos falantes desta língua não é carregada de ideologias e ainda gera preconceito do 

aluno em relação a uma cultura estrangeira. Assim, a autora sugere que o ensino de línguas 
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permita a participação efetiva do aluno, que deve assumir seu papel de sujeito enunciador, 

sendo capaz de expor seus pontos de vista e confrontá-los com outros. Também é necessário 

que o ensino de línguas proporcione reflexão e discussão, e que não esteja atrelado a uma 

visão instrumental, técnica, mas sim de natureza prática discursiva.

Neste contexto em que o ensino de língua inglesa está inserido em nosso país, se faz 

necessário implementar novas políticas públicas para o ensino deste componente curricular, a 

fim de que este  idioma tenha sua importância  reconhecida  e  possa estar  inserido  em um 

processo de ensino/aprendizagem significativo aos professores e alunos em todos os níveis em 

que se processa.

Vejamos, em seguida, como se estabelece a relação entre o livro didático e a prática 

docente.

1.2 O material didático e a atuação do professor

Nesta pesquisa, são considerados materiais didáticos:  cd’s, vídeos, livros, apostilas, 

dentre  outros,  ressaltando  que  a  apostila  é  o  principal  material  didático  utilizado  pela 

professora analisada neste estudo.

O livro didático, doravante LD, é “ainda a fonte de acesso ao saber institucionalizado 

de que dispõem professores e alunos” (Carmagnani, apud Peralta, 1999, p.127) e “constitui o 

processo de ensino-aprendizagem em todos os graus de ensino no cenário atual da educação 

brasileira” (Coracini, apud Peralta, 1999, p.34).

Segundo  Pereira  (2007)  o  livro  didático,  enquanto  instrumento  de  ensino,  assim 

como o papel do professor e a pedagogia adotada em sala de aula, assumem posição relevante 

no contexto ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira, pois são fatores que constituem e 

caracterizam este processo. 

No contexto específico de ensino de língua estrangeira, o LD, assim como os demais 

materiais  adotados,  analisados  conjuntamente  à  prática  docente,  merecem  destaque,  pois 

podem revelar importantes características da atuação de um determinado professor.

A  experiência  docente,  não  apenas  em  sala  de  aula,  mas  resultante  de  uma 

convivência com professores de diversas áreas do conhecimento no ambiente educacional, 

demonstra que o posicionamento do professor diante do material didático, frequentemente é 
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convergente com o que é apresentado pelo livro, em relação à língua- alvo e à sua cultura, não 

sendo  comum  nenhuma  crítica  ou  questionamento  em relação  à  forma  como  o  material 

didático aborda tais questões.

Dely e Mota (2004) ressaltam que é consensual entre os professores a ideia de que o 

LD facilita o processo de  decisão do que e como serão ministrados os conteúdos , além de 

definirem  um  modelo  para  a  prática  didática.  Contrapondo-se  a  esta  posição  típica  do 

professor,  Ur (1996) assinala  que o LD, exatamente  por ser útil  e em algumas situações, 

primordiais, tende a inibir a criatividade e a iniciativa do professor. Apesar destas diferentes 

visões, o ponto central da relação professor- livro didático parece estar em tentar justificar os 

critérios utilizados nas escolhas feitas por autores e professores em relação ao conteúdo.

Deo e Duarte (2004) consideram que a relação entre professor e LD precisa ocorrer 

de forma crítica, em que o docente deve fazer as adaptações necessárias no material, para que 

os assuntos adquiram funcionalidade e se tornem úteis para a vida do aluno, o que tornaria o 

aprendizado mais interessante. Isto precisaria ocorrer, quando, por exemplo, ao se tratar da 

habilidade de leitura,  conhecida como  reading,  na qual é perceptível a utilização do texto 

como instrumento de ensino de estruturas gramaticais, sem suscitar nos alunos uma leitura 

crítica, desconsiderando as funções sociais e ocupacionais dos aprendizes. Seria interessante 

se a prática de leitura fosse fundamentada por temas transversais sugeridos pelos Parâmetros 

Curriculares  Nacionais  (PCNS) e que estivesse relacionada aos interesses dos alunos.  São 

priorizadas questões estruturais e de conteúdo em detrimento à construção dos sentidos, que 

tendem a não despertar no aluno o interesse pela leitura.  

Ainda  segundo  as  autoras,  um  fato  típico  em  nossa  realidade  educacional  é  o 

condicionamento do professor e também do aluno ao LD, fator que normalmente ocasiona a 

perda de autonomia e senso crítico do docente e do aprendiz e que pode acarretar em uma 

alienação constante.

Coracini  (1996)  afirma  que  o  professor,  em  alguns  casos,  se  apresenta  como 

“repetidor do livro didático” e também das “receitas” aprendidas na universidade e em cursos 

de  atualização  e  treinamento  docente.  Até mesmo quando tenta  implementar  atividades  a 

partir  de textos  de outras  esferas  comunicativas,  como jornais  e  revistas,  por  exemplo,  o 

professor tende a formular perguntas que não diferem das que seriam feitas pelos autores do 

LD, o que caracteriza uma internalização deste material  ou das técnicas recebidas.  

De tal forma, o que se percebe é uma aceitação, muitas vezes inconsciente, de tudo o 

que é apresentado no livro didático, ou seja, os conteúdos que refletem ideologias e que o 
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professor absorve em sua prática docente, que se ampara basicamente no LD, que é o material 

didático mais acessível às escolas.

1.3 Aspectos relacionados ao ensino/aprendizagem de LE

Conforme  assinala  Figueiredo  (2005)  há  dois  tipos  de  fatores  que  influenciam  o 

processo de ensino/aprendizagem de uma LE. O primeiro tipo engloba os fatores cognitivos, 

que se referem ao processamento de informações e obtenção do conhecimento, e o segundo, 

fatores afetivos, que por sua vez, dizem respeito ao controle das emoções e sentimentos.

Na relação ensino/aprendizagem de uma LE, de maneira global, há interferência destes 

fatores, em especial dos afetivos, dentre os quais podemos citar: a interação e a motivação, 

verificadas na relação existente entre alunos/alunos e entre alunos/professor.

A interação,  segundo Figueiredo (2005)  é  o  conjunto  de  oportunidades  dadas  aos 

alunos para que eles se comuniquem entre si ou com o professor na língua-alvo. Magalhães 

(2002) assinala que o molde comum de interação em sala de aula é constituído por uma típica 

estrutura discursiva, que é Iniciação, Resposta e Avaliação (IRA).  Neste caso, a função do 

aluno é responder corretamente à pergunta feita pelo professor, que o avaliará e irá prosseguir 

seu planejamento.  Neste contexto, a autora afirma que é função do professor executar todas 

as ações e ao aluno cabe o papel passivo de receber e devolver informações e seguir ordens. 

De  tal  maneira,  este  sistema  de  interação  não  possibilita  que  o  aprendiz  transfira  o  que 

aprende para outros contextos de uso da língua fora da escola. Outro fator que interfere na 

interação e na aprendizagem entre os alunos e destes com o professor, é a configuração do 

espaço da sala de aula, que deve proporcionar a efetiva comunicação na LE. Neste sentido, 

organizar os alunos em pares, grupos ou círculos é uma atitude que parece proporcionar uma 

maior interação e colaboração entre os aprendizes, e pode até proporcionar a negociação e a 

construção do conhecimento entre professores e alunos.

Morales  (2003)  afirma  que  a  conduta  do  professor  influencia  a  motivação  e  a 

dedicação do aluno ao aprendizado. Para que esta conduta seja eficiente, é preciso que as 
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necessidades primárias dos alunos sejam satisfeitas. Isto ocorre porque o aluno é influenciado 

pela sua percepção em relação ao professor, da relação que há entre eles e em relação às 

atitudes do professor, mesmo que inconscientemente. A forma como o professor entende sua 

atuação profissional é facilmente vista na relação entre ele e os alunos, pois sua concepção 

particular sobre o que é ser professor se expressa espontaneamente em suas atitudes.

Ellis  (2003) define a  motivação como fator  fundamental  na aprendizagem de uma 

segunda língua, pois determina atitudes e padrões afetivos que influenciam a maneira pela 

qual o estudante aprende uma L2.  1Vários tipos de motivação podem ser identificados no 

processo  de  aprendizagem  de  uma  língua  estrangeira,  dentre  as  quais  podemos  citar: 

motivação instrumental,  que se refere  a  uma razão funcional  ou de natureza  prática  para 

aprender  uma  determinada  LE,  como  ser  aprovado  no  vestibular  ou  conseguir  um  bom 

emprego; motivação integrativa, que se refere ao interesse pelos falantes e pela cultura da 

língua-alvo; motivação resultante, que considera a aprendizagem da língua estrangeira como 

resultado e a motivação intrínseca, que compreende atitudes distintas, positivas ou negativas, 

acerca do grupo falante de uma língua-alvo.

Almeida  Filho  (2002)  considera  que  diante  desta  complexidade  e  pluralidade  de 

fatores, o professor de línguas precisaria compreender que a visão do professor como emissor 

do conhecimento  e  do aluno como receptor,  em uma relação marcada  pela  opressão,  não 

existe mais, pois as forças do discurso destes interlocutores são multiniveladas e apresentam 

fatores intercambiáveis e complexos. Segundo Morales (2003) a função do professor hoje é 

propiciar  a  orientação  adequada  para  o estudo e  a  aprendizagem:  criar  e  comunicar  uma 

estrutura que facilite o aprendizado.

Considerada característica fundamental de uma prática pedagógica, a abordagem de 

ensinar de um professor de língua estrangeira, segundo Almeida Filho (2002), é formada por 

pressupostos  que este  possui  para orientar  as  ações  que constituem a operação global  de 

ensinar uma LE. Esta operação abarca o plano de ensino e suas unidades, a confecção ou 

seleção de materiais  didáticos  e  a escolha de uma metodologia  de ensino e de avaliação. 

Assim, o autor define abordagem como 

 

uma filosofia de trabalho, um conjunto de pressupostos explicitados, 
princípios  estabilizados  ou  mesmo  crenças  intuitivas  quanto  à 
natureza  da  linguagem  humana,  de  uma  língua  estrangeira  em 
particular,  de  aprender  e  de  ensinar  línguas,  da  sala  de  aula  de 
línguas e de papéis de aluno e de professor de uma outra língua. 
(Almeida Filho 2002, p.13).

1 Neste trabalho, os termos L2, LE e língua estrangeira são empregados intercambiavelmente.
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Anthony  (1963,  apud  Mello  2000)  assinala  que  abordagem  é  um  conjunto  de 

pressupostos  relacionados  com  a  natureza  da  própria  língua  e  com  seu  processo  de 

ensino/aprendizagem e fornecem subsídios para a escolha de um método, que se constitui em 

um plano lingüístico, cujas partes são coerentes entre si. Para aplicar este método, é necessária 

uma técnica,  uma ação realizada com o intuito de alcançar um determinado objetivo em sala 

de aula. Assim, o autor considera que há uma relação de interdependência entre os conceitos 

de abordagem, método e técnica, sendo que a abordagem é uma filosofia de trabalho com a 

língua; o método é consequência da abordagem, e a técnica é compatível com a abordagem e 

a prática de ensino da língua.

Dentre  as abordagens de ensino de línguas  existentes,  Mello (2000) assinala  que 

abordagens como a gramática-tradução, áudio-oral e cognitiva, na verdade constituem uma 

única abordagem, conhecida como gramatical ou formalista. Esta abordagem caracteriza-se 

por priorizar a gramática, a memorização e a ênfase nas estruturas da língua; as atividades não 

são desenvolvidas  em um contexto  específico  e  são centradas  na figura do professor.  Os 

métodos  pertencentes  a  esta  abordagem  são  o  gramática-tradução  e  o  áudio-lingual.  A 

abordagem comunicativa se caracteriza por possuir um conjunto de tendências que orientam a 

ação do professor, mas não apresenta um método específico a ser seguido. Nesta abordagem, 

a língua é considerada como um sistema de comunicação, priorizando sua natureza social e 

dialética, e os aprendizes interagem na língua-alvo, fazendo dela um uso significativo. 

Coracini  (1996) assinala  que o professor  de língua inglesa  possui  uma formação 

primária pautada em métodos audiovisuais e áudio-orais, situados na perspectiva teórica do 

estruturalismo com um caráter tecnicista. Pode-se perceber que a prática de alguns professores 

de línguas é marcada por exercícios de automatização que enfatizam a gramática contida no 

livro adotado. A autora esclarece que as estruturas precisam ser ensinadas, mas que dar a elas 

grande importância significa reduzir o ensino/aprendizagem de uma LE à simples aquisição 

de  formas,  como  se  o  ensino  fosse  homogêneo  e  simples.  Há  ainda  a  questão  da 

desvalorização do professor no âmbito político e social, pois acredita-se que qualquer pessoa 

que consegue se comunicar bem na língua-alvo pode ser professor de LE, não se exigindo, 

portanto, formação pedagógica específica na área.

Em  conformidade  com  a  abordagem,  o  método  e  a  técnica  escolhidos,  Miccoli 

(2007) aponta para a centralização excessiva das ações na figura do professor, que controla 

todas  as  atividades,  e  por  isso,  não  permite  a  participação  efetiva  do  aluno,  que  apenas 

responde ao que lhe é perguntado. A autora, em vista deste quadro, sugere ao professor
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abrir mão do controle, adotar um papel que permita aos estudantes um papel mais 
ativo e autônomo em sala de aula,  deixar de ser o ator na sala de aula para ser o 
observador das realizações dos estudantes, são iniciativas que devem ser encorajadas 
para que os estudantes sejam mais bem sucedidos, revendo inclusive seu papel passivo 
em sala de aula (Miccoli 2007, p.61).

Neste contexto, Magalhães (2002) ressalta a necessidade de o professor de línguas 

compreender que a sua prática docente está relacionada às práticas institucionais injustas que 

predominam  também  fora  da  escola.  Ou  seja,  o  professor  de  línguas  deve  considerar  a 

natureza política em que a educação se processa e os mecanismos de controle social e cultural  

na sociedade. A autora argumenta que o perfil de professores de LE, tanto na escola pública 

ou no ensino de línguas se reduz à aplicação de técnicas, cujas ações são pautadas no livro 

didático e em outras atividades que estabelecem uma relação entre o processo de ensino e a 

atuação do professor com o produto do aluno.

Outro aspecto concernente à prática docente em língua inglesa é a influência que a 

cultura desta língua pode exercer sobre o professor. Leffa (2005) ressalta este tópico e afirma 

que o professor de LE é visto como alguém alienado e fascinado por outra cultura, e que tenta 

torná-la acessível aos seus alunos.

Neste mesmo sentido, Pennycook (1998) afirma que o ensino de língua inglesa como 

L2  está  sendo pautado  em uma noção  que  desconsidera  o  caráter  político  e  histórico  da 

linguagem, que é vista apenas como um sistema mecânico, fechado e útil para a transmissão 

de  uma  mensagem.  Influenciado  por  esta  noção  funcional  de  língua,  o  ensino  enfatiza 

atividades em que a qualidade das mensagens não tem importância, isto é, confere uma ênfase 

excessiva à competência comunicativa dos alunos. 

Almeida  Filho  (2002)  considerando  este  contexto,  o  sintetiza  ao  argumentar  que 

ensinar uma LE é ter uma visão condensada e contraditória do homem, da linguagem, e de 

ensinar  e  aprender  outra  língua.  Esta  visão  é  cercada  por  fatores  como  afetividade  do 

professor em relação ao ensino, aos alunos, à língua e à cultura-alvo e à profissão. Ainda 

segundo este autor, para que o professor consiga atingir um nível mais alto em sua profissão, 

é necessário que ele desenvolva uma competência profissional que possibilite o conhecimento 

de seus deveres, capacidades e importância social enquanto professor de línguas.

Desta maneira, é necessário que o professor reconheça a globalidade e a relevância 

social de seu trabalho e, para que isto ocorra, seria primordial que o professor refletisse acerca 
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de sua prática pedagógica, e a partir dessa reflexão, intervir em sua atuação a fim de dotá-la 

de significado e relevância para si mesmo, para os aprendizes e para a sociedade em que atua.

Neste  contexto amplo em que se insere o processo ensino/aprendizagem de língua 

inglesa, em que estão envolvidos aspectos políticos e sociais, como a relevância dada a este 

componente  curricular,  a  relação  estabelecida  entre  prática  docente  e  livro  didático,  os 

aspectos teóricos e metodológicos que caracterizam este processo, e a relação entre professor 

e  aluno,  é  que  se  situa  o  grupo  de  estudos  em  língua  inglesa,  cuja  prática  docente  da 

professora coordenadora é analisada neste estudo de caso.

Após a apresentação do referencial teórico, em que este estudo está fundamentado, 

passemos à descrição da metodologia empregada para o desenvolvimento desta pesquisa.
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2 METODOLOGIA

A finalidade deste capítulo é descrever as etapas percorridas durante a realização 

deste estudo. Para tanto, é constituído por duas partes: a descrição dos métodos de coleta de 

dados  e  os  procedimentos  de  análise  e  a  descrição  do  contexto  em  que  a  pesquisa  foi 

realizada.

2.1 Características do estudo

A  metodologia  empregada  nesta  pesquisa  pode  ser  classificada  conforme  os 

parâmetros  da  abordagem  qualitativa,  que  segundo  Creswell  (2007)  é  realizada  em  um 

ambiente  natural  e  emprega  métodos  múltiplos  que são interativos  e humanísticos,  e  tem 

ainda  como  característica  o  envolvimento  dos  participantes  na  coleta  de  dados,  sendo, 

portanto, essencialmente interpretativa e holística, pois lida com dados coletados junto aos 

participantes envolvidos. 

Corroborando este posicionamento,  Bogdan e Biklen (1982 apud Ludke e André, 

1986)  afirmam  que  na  pesquisa  qualitativa  há  um  contato  direto  com  o  ambiente  e  os 

participantes através de um trabalho de campo, procurando retratar a perspectiva dos sujeitos 

pesquisados.  Estes  autores  ressaltam  ainda  que  na  abordagem  qualitativa,  os  dados  são 

predominantemente  descritivos  e  tendem  a  ser  analisados  de  forma  indutiva,  em  que 

abstrações são formadas e consolidadas a partir de uma verificação subjetiva dos dados.

Esta  pesquisa  é  um  estudo  de  caso,  em  que  o  foco  é  um  determinado  evento 

pedagógico, que de acordo com Telles (2002) pode ser um único caso que tem sua origem no 

próprio ambiente profissional. Ludke e André (1986) assinalam que o estudo de caso pretende 

relatar  a  realidade  de  forma  complexa  e  profunda,  revelando  as  várias  dimensões  de  um 

mesmo problema,  focalizando-o como um todo, além de revelar  uma experiência  vicária, 

advinda do que é observado em campo. 

A coleta  de dados desta  pesquisa ocorreu no primeiro semestre  letivo do ano de 

2009. O período de observação das aulas, análise e coleta de dados, realizado neste período, 

foi relevante para uma melhor compreensão do caso estudado, pois possibilitou analisar a 

prática docente da professora Flor, participante deste trabalho.
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2.2 Instrumentos de coleta de dados

Na coleta  de  dados  para  a  realização  deste  estudo,  foram utilizados  instrumentos 

coletados por dados orais, como a entrevista e as anotações de campo, e dados documentais 

como  a  apostila  e  o  texto  base  do  projeto.  Assim,  os  instrumentos  de  coleta  de  dados 

utilizados nesta pesquisa são:

2.1.2 Entrevista

Uma entrevista  estruturada,  ou  seja,  que  se  desenvolve  a  partir  de  um esquema 

prévio, (Ludke e André, 1986) realizada em maio de 2009, com a duração de uma hora e com 

treze perguntas, gravada em áudio e posteriormente transcrita para os anexos desta pesquisa 

(Anexo A), na qual constavam perguntas para o questionamento com a professora participante 

deste estudo. 

2.2.2 Apostila

É  constituída  por  textos  e  exercícios  compilados  de  livros  didáticos  do  Ensino 

Médio,  totalizando  trinta  páginas,  que  contém  textos  e  exercícios  de  compreensão  e 

interpretação.  As  atividades  aplicadas  nas  aulas  observadas  encontram-se  anexas  a  esta 

pesquisa (Anexo B).

2.2.3 Texto- base do projeto

É a proposta do projeto de estudos em Língua Inglesa da professora Flor, constante 

nos  anexos  desta  pesquisa,  (Anexo  C),  contendo  elementos  que  definem  sua  forma  de 

organização, objetivo, justificativa e metodologia, e que norteiam seu funcionamento. 
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2.2.4 Anotações de campo

Anotações manuais  feitas pela pesquisadora durante as três aulas observadas, nos 

dias vinte,  vinte  e sete de maio e dezessete de junho, anexas a esta pesquisa (Anexo D), 

tomadas com o intuito de caracterizar as aulas do projeto de estudos em Língua Inglesa.

2.3 Procedimentos utilizados na análise dos dados

A análise foi realizada para identificar alguns aspectos do funcionamento do projeto, 

a relação que se estabelece entre a prática docente da professora pesquisada por este estudo e 

o material  didático selecionado, e algumas características da prática docente da professora 

coordenadora  do  grupo  de  estudos,  buscando  identificar  abordagem,  métodos  e  técnicas 

aparentes em sua ação pedagógica.

2.4 O contexto da pesquisa

Esta pesquisa  foi  realizada  em uma das  quatro turmas  participantes  do grupo de 

estudos de inglês de um colégio estadual da cidade de Anápolis, Goiás, no primeiro semestre 

letivo de 2009 no período noturno e contava com nove alunos de faixa etária entre 15 e 17 

anos, e a professora coordenadora deste projeto. A escolha por este contexto se deu pelo fato 

de os alunos apresentarem um objetivo comum para aprenderem inglês, que é a aprovação em 

vestibulares ou a obtenção de uma vaga no mercado de trabalho, conforme é proposto pelo 

projeto,  mas  também por  um motivo  mais  amplo,  que  é  a  necessidade  de  se  realizarem 

pesquisas  sobre como o inglês  tem sido trabalhado  em escolas  públicas,  e  em particular, 

minha experiência como ex- aluna desta professora.

Após a apresentação da metodologia utilizada nesta pesquisa, passemos à análise dos 

dados obtidos.
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3 ANÁLISE DOS DADOS

Este capítulo tem por finalidade analisar os dados obtidos durante a realização deste 

estudo de caso sobre a prática docente de uma professora de inglês em um projeto especial de 

estudos de língua inglesa em uma escola pública, e está organizado de acordo com a discussão 

de  dados  obtidos  sobre  o  projeto,  formulada  a  partir  da  caracterização  da  professora 

participante deste estudo e sobre o contexto de realização do projeto, incluindo a análise das 

três aulas observadas e das atividades realizadas pelos alunos durante este período.

Os  dados  analisados  neste  capítulo  foram coletados  através  da  entrevista  com a 

professora  coordenadora  do  projeto,  das  notas  de  campo  tomadas  durante  o  período  de 

observação e de uma análise do texto base do projeto.

3.1 Caracterização da participante 

A  formação  docente  do  professor  de  inglês  há  cerca  de  vinte  anos  atrás,  era 

caracterizada  por  uma licenciatura  dupla,  geralmente  Português/  Inglês  e  suas  respectivas 

literaturas. Segundo Paiva (2003) o que na verdade ocorre nos cursos de Letras em geral, é 

uma tendência a supervalorizar o idioma materno em detrimento à LE. No trecho abaixo, a 

professora relata alguns aspectos relacionados à sua formação acadêmica em Letras, iniciada 

há aproximadamente duas décadas atrás:

[1]  Flor: Minha  graduação  é  na  área  de  Letras  Português/Inglês  pela 
UniEvangélica  (antiga Associação Educativa Evangélica). Sou especialista 
em Docência no Ensino de Língua Portuguesa pela Universo (Universidade 
Salgado de Oliveira) e fiz o curso completo de inglês (curso livre) durante 
quatro anos no Practical English Course em Anápolis e na Fisk em Goiânia.
[Trecho da entrevista].

No excerto acima, podemos observar que, além do conhecimento adquirido sobre a 

língua inglesa durante a graduação, a professora Flor buscou um curso livre de inglês a fim de 

complementar  o  que foi  estudado durante  o curso de  graduação e  assim,  aperfeiçoar  sua 

proficiência na língua. 

Tal  como  afirmam  os  autores  Richards  e  Renandya  (2002)  o  desenvolvimento 

profissional de um docente não é determinado apenas pelo currículo, pois o que os professores 

pensam e fazem em sala de aula está intimamente relacionado ao que os estudantes aprendem. 
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Os  autores  listam  as  características  básicas  de  um  bom  professor  de  língua:  manter  o 

conhecimento  sobre  a  língua  e  sobre  o  ensino  desta  língua  atualizados;  ter  interesses 

profissionais  definidos  e  ter  um comprometimento  com sua  formação  e  desenvolvimento 

profissional. 

Na entrevista realizada com a professora participante deste estudo, pode-se perceber 

que  ela  considera  estes  aspectos  relevantes  para  a  sua  atuação  profissional,  conforme 

demonstra o trecho abaixo:

[2]  Flor: Gostaria  de  estudar  mais,  fazer  uma  especialização  na  área  de 
inglês, viajar para os Estados Unidos, porém me faltam tempo e recursos. 
Tento fazer coisas mais simples: procuro ler livros em inglês, assistir filmes 
e falar com nativos.
[Trecho da entrevista].

Neste trecho,  é  possível  observar  que  a  professora  participante  deste  estudo 

compreende que é necessário estudar mais, se aprimorar na área de língua inglesa, a fim de 

desempenhar melhor suas funções docentes, porém a realidade financeira e suas condições de 

trabalho não permitem este aprimoramento, que é feito, ainda assim, de maneira simples, mas 

que pode ser útil para a melhoria de sua prática docente. 

Acerca de suas condições de trabalho, a professora participante deste estudo, afirma, 

no  trecho  seguinte,  que  sua  carga  horária  é  extensa  e  o  salário  pago  pelo  governo  é 

desproporcional ao trabalho realizado:

[3] Flor: Atualmente, faço 42 horas semanais, já cheguei a fazer 62, quando 
trabalhava na rede particular  também.  Me sinto cansada,  porque trabalho 
muito  aqui  (na  escola)  e  em  casa.  O  salário  é  baixo,  e  isso  desmotiva 
qualquer professor, e isso sem falar na falta de reconhecimento por parte da 
sociedade. 

 [Trecho da entrevista].

Tal situação é apontada por Pimenta (2008) ao assinalar que a valorização da prática 

docente, incluindo melhorias salariais e das condições de trabalho, não constitui algo de fato 

mais significativo ao professor, que lida em seu cotidiano com as dificuldades de sua escola e 

com sua  baixa  remuneração,  que  são  fatores  que  o  desmotivam no desempenho  de  suas 

funções.
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Ao analisarmos conjuntamente os dados acima, é possível observar que a professora 

participante desta pesquisa vivencia uma situação típica dos professores da escola pública 

brasileira,  com  uma  carga  horária  extensa  e  baixos  rendimentos,  e  assim  como  outros 

professores de inglês, possui licenciatura dupla e gostaria de viajar aos Estados Unidos. 

Através da análise destes dados, também é possível afirmar que a professora Flor, 

embora com poucos recursos, tenta, através de seus estudos individuais, com músicas, filmes 

e contato com nativos, oferecer aos alunos um contato diferenciado com a língua inglesa, 

possibilitando a utilização de outros materiais além do livro didático.

A iniciativa para a criação do projeto partiu da própria professora Flor, que, devido 

ao seu interesse e comprometimento com o ensino de língua inglesa,  percebeu que havia 

possibilidades de melhorar o ensino de inglês e inicialmente também de espanhol, e assim o 

projeto tem o intuito de: 

[4]... dar ao termo inglês  e espanhol de colégio uma conotação positiva, à 
altura do padrão que vem sendo alcançado pela educação brasileira e, em 
particular, pela educação goiana.
[Trecho do texto-base do projeto]

3.2 Caracterização do projeto

O projeto de estudos em língua inglesa analisado neste estudo de caso tem por objetivo 

proporcionar  aos  alunos  um contato  significativo  com o idioma,  pra  que  ele  possa  estar 

inserido na sociedade atual, em que o inglês é considerado uma língua global, presente na 

comunicação, na cultura e nos negócios em geral.

Em  relação  à  criação  do  projeto,  a  seguinte  justificativa  dada  pela  professora 

demonstra estas preocupações:

[5]  Flor: O  projeto  tem por  objetivo  auxiliar  os  alunos  que  vão  prestar 
vestibular, para que tenham condições de ler e interpretar textos em inglês, 
mas,  além disso, queremos que o aluno tenha contato com a língua viva,  
presente na Internet e com a cultura da língua inglesa e que possam também 
se comunicar em inglês, o que facilita a entrada no mercado de trabalho e 
insere o aluno no processo de globalização. Queremos fazer algo diferente 
do que é feito durante as aulas regulares.
[Trecho da entrevista].
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Com base nesta assertiva, infere-se que um dos objetivos do projeto desenvolvido no 

grupo de estudos é o vestibular, no qual a língua inglesa se apresenta de forma instrumental, 

que segundo Paiva (2003) apresenta foco na leitura de textos. Porém, considerando outros 

fatores, como a necessidade de dominar uma segunda língua em sua forma oral, o uso do 

inglês  na  Internet  e  no  mundo  globalizado  em  geral,  o  projeto  também  se  propõe  a 

desenvolver a oralidade e apresentar alternativas diversas das aulas tradicionais de inglês, o 

que é realizado pelo projeto em conformidade com suas condições, que são de precariedade 

de recursos e de tempo para as aulas.

Acerca do objetivo do projeto, temos a seguinte fala da professora participante deste 

estudo:

[6] Flor: Pretendemos com este projeto despertar o interesse do aluno em 
aprender a língua inglesa, proporcionando um contato com essa língua em 
situações reais, como o contato com nativos, por exemplo.

   [Trecho da entrevista]

Neste  trecho  da  entrevista,  a  professora  expressa  sua  preferência  pela  oralidade, 

porém considera apenas o contato com nativos, considerados por ela falantes ideais de língua 

inglesa, uma situação real de uso da língua, embora os alunos, durante as aulas, produzam 

diálogos  e  conversem  razoavelmente  em  inglês.   Segundo  Almeida  Filho  (2002)  estas 

situações reais de utilização da língua às quais a professora se refere na entrevista, podem 

envolver  a  representação  de  temas  e  conflitos  do  universo  do  aluno  na  forma  de 

problematização  e  diálogos,  reconhecimento  de  experiências  válidas  na  formação  e 

crescimento intelectual do aluno, dentre outras.

Acerca da oralidade, Paiva (2003) assinala que esta não é uma habilidade considerada 

importante,  pois  pressupõe-se  que  somente  poucas  pessoas  tem  a  oportunidade  de 

efetivamente falar inglês. De tal forma, a oralidade deixa de ser incorporada às aulas, pois está 

condicionada  à  possibilidade  de  o  aprendiz  utilizar  a  língua,  como  se  isto  fosse  algo 

previsível. Como consequência desta concepção, temos alunos que desenvolvem a oralidade 

de forma insuficiente,  pois o foco do ensino, em nossas escolas públicas, é na tradução e 

memorização  de  estruturas  gramaticais.  No  trecho  abaixo,  percebemos  que  a  docente 

pesquisada não apresenta esta concepção: 

[7] Flor: Gostaria também de falar apenas em inglês durante as aulas, mas 
sei que os alunos não entenderiam. Se fosse possível, gostaria de deixar de 

28



ensinar  gramática,  pois  considero  a  oralidade  mais  importante  para  os 
alunos. [Trecho da entrevista].

No seguinte fragmento do texto-base do projeto, nota-se que há uma preocupação 

com o vestibular, mas também com a vida acadêmica do aluno, no que concerne à relação que 

se estabelece entre o fato de falar uma segunda língua e uma melhor colocação no mercado de 

trabalho. Esta concepção sobre a utilização da língua no ambiente escolar, e também fora 

dele, é exemplificada pelo trecho abaixo:

 
[8] Este Projeto nasce de um desejo antigo de atender às reivindicações de 
alunos  e  professores  de  língua  estrangeira  deste  colégio  que  já  vem,  há 
tempos, ministrando aulas de inglês e espanhol a seus alunos. Completando 
o quadro de línguas que os alunos podem escolher quando forem prestar o 
exame Vestibular. Mas visar apenas ao Vestibular é muito pouco. Nossos 
alunos querem não só dominar  a forma escrita da língua,  mas também a 
parte  oral  e  aprender  sobre  a  cultura  dos  povos  cujas  línguas  estão  a 
aprender, exigências cada vez maiores de um mundo globalizado onde não 
há muito espaço para o monolinguismo.
[Trecho do texto-base do projeto].

Desta forma, o projeto pretende proporcionar aos alunos um contato com a língua 

inglesa,  além  do  instrumental,  que  é  a  modalidade  normalmente  ofertada  à  classe 

trabalhadora,  cuja  habilidade  focalizada  é  a  de  leitura  (Paiva,  2003),  pois  considera  a 

hegemonia da língua inglesa também como língua franca, utilizada no mundo globalizado, e 

fundamental ao desenvolvimento econômico mundial.

Outro  aspecto  considerado  pela  proposta  do  projeto  é  a  influência  que  a  língua 

inglesa exerce no mundo atual, como os empréstimos linguísticos feitos desta língua, e que 

estão presentes no cotidiano, além da influência nítida deste idioma na Internet e na área de 

informática  em  geral.  A  respeito  dessa  visível  influência,  Paiva  (1985)  assinala  que  o 

professor de LE deveria considerar este fator, desde que seja cuidadoso a ponto de não impor 

uma concepção hegemônica sobre o inglês em relação ao português. O excerto abaixo ilustra 

este fato:

[9] É grande o número de vocábulos que já fazem parte do nosso cotidiano - 
alguns  já  aportuguesados  -  que  vão  desde  os  "inocentes"  hot-dogs e 
hambúrgeres do  fast-food da esquina até o deletar  e printar do jargão da 
informática,  "preferíveis",  muitas  vezes,  em lugar  de  apagar  e  imprimir, 
respectivamente.
[Trecho do texto-base do projeto].
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O objetivo do projeto, segundo a proposta, é, em linhas gerais, tornar o ensino de LE 

mais democrático, situando o aluno em um mundo globalizado e despertando nele o senso 

crítico  da  realidade  em que  está  inserido.  De  forma  mais  específica,  o  projeto  pretende 

oferecer  ao  aluno  uma  aprendizagem  significativa  da  língua,  em  contato  com  materiais 

autênticos,  buscando  desenvolver  as  quatro  habilidades  no  ensino  de  línguas,  que  são: 

speaking,  reading,  listening  e  writing,  e preparar  o  aluno para  o vestibular,  característica 

central do projeto. Podemos perceber estes objetivos, dentre outros, no seguinte fragmento do 

texto-base:

[10] Objetivos Gerais:
• Dinamizar  e  democratizar  o  ensino  de  Língua  Estrangeira 

nesta Unidade de Ensino. 
• Situar  o  aluno  no  mundo  globalizado  e  em  constante 

transformação, contribuindo para a sua formação geral enquanto indivíduo e 
enquanto cidadão. 

• Despertar  e/ou  desenvolver  seu  senso  crítico  acerca  do 
universo que o rodeia. 

Objetivos Específicos:
• Facilitar  o  aprendizado  da  língua  estrangeira  através  da 

vivência de situações reais, com materiais autênticos e com a participação 
integral do aluno e suas experiências; 

• Desenvolver nele as habilidades de falar, ler, escrever e ouvir 
na língua estudada; 

• Prepará-lo para os exames vestibulares. 
 [Trecho do texto-base do projeto]. 

O  desenvolvimento  do  projeto,  estabelecido  no  texto-base,  ocorre  de  maneira 

democrática,  pois permite o acesso de todos os alunos da escola, que inicialmente,  devem 

escolher qual língua estrangeira gostariam de estudar, para que sejam montadas turmas de no 

máximo  10  alunos.  Inicialmente,  a  língua  espanhola  foi  ofertada,  porém  os  alunos 

expressaram preferência pela língua inglesa. O trecho abaixo elucida como se desenvolve o 

projeto:

[11]Desenvolvimento:
Os alunos deverão, no ato da matrícula, escolher a língua de sua preferência.
O  horário  para  o  estudo  da  língua  estrangeira  será  feito  em  função  da 
quantidade de alunos inscritos para cada língua, devendo ser observado um 
número máximo de 10 (dez) por grupo.
Uma vez que numa mesma turma os alunos poderão ter optado por línguas 
diferentes, os mesmos poderão se dirigir, num mesmo horário, às respectivas 
salas ambiente. 
A  carga  horária  deverá  ter  uma  quantidade  mínima  de  duas  horas/aula 
semanais.
 [Trecho do texto-base do projeto].
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No excerto acima, é possível observar que há uma preocupação com a quantidade de 

alunos em sala de aula, máximo dez alunos por turma, o que constitui fator importante para 

que  o  processo  ensino/aprendizagem  de  línguas  ocorra  de  forma  efetiva,  porém a  carga 

horária, que a professora considera pequena, poderia ser ampliada para que o projeto tenha 

melhores condições de se desenvolver. 

Ao  ser  questionada  sobre  sua  avaliação  pessoal  do  projeto,  a  professora  tece  o 

seguinte comentário:

[12]  Flor:  Bom,  seria  melhor  se  houvessem  mais  recursos,  como 
computadores  com Internet  e  outros  materiais  didáticos,  além do  tempo 
disponível, já que as aulas do grupo de estudo são à noite e não podemos 
demorar  muito,  senão os alunos chegam tarde em casa,  e isso é bastante 
perigoso hoje. 
[Trecho da entrevista]

Neste fragmento a professora ressalta a questão da falta de materiais didáticos e do 

tempo,  justificando que o desempenho do grupo de estudos seria  melhor,  caso estes  dois 

fatores fossem ampliados. Quanto aos materiais didáticos, seria interessante se houvesse uma 

maior diversidade, isto é, opções de outros materiais além do livro didático, e o tempo da 

própria professora, que atua regularmente em sala de aula, é escasso, por isso as aulas do 

projeto se realizam no período noturno, uma vez que os alunos estudam no período matutino e 

as aulas devem ser realizadas no contra turno.

Sobre as modificações que pretende fazer, a professora emite a seguinte declaração:

10) (Bianca) Prevê modificações? 

[13] Flor: Sim, se houver disponibilidade de um professor de espanhol desta 
escola  participar  do  projeto,  seria  bastante  interessante,  pois  a  proposta 
inicial  também  era  proporcionar  aulas  de  espanhol  aos  alunos,  além  do 
inglês. Também gostaria que as apostilas (material didático preparado pela 
professora  e  utilizado  durante  as  aulas)  fossem  gratuitas,  já  que  alguns 
alunos não têm condição financeira para adquiri-las.
[Trecho da entrevista].

Ao  observar  o  trecho  acima,  pode-se  perceber  que,  para  a  professora,  seria 

interessante ofertar aulas de língua espanhola, que também é opção de LE no vestibular. Mais 

uma vez, a questão do material  didático é citada,  mas nesta fala, o material  que falta é a 

própria apostila, e diante deste impedimento, o trabalho em grupo é visto como alternativa. 
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Cabe ressaltar que, na proposta de criação do projeto, o trabalho em grupo não é considerado 

como parte do planejamento das aulas, e não é visto como uma oportunidade de interação 

genuína.  

Ao analisarmos  os  dados obtidos  sobre as  principais  características  do projeto,  é 

possível inferir que, apesar das dificuldades, sua finalidade é auxiliar os alunos em fase pré- 

vestibular, através da leitura e interpretação de textos, mas também desenvolver a oralidade, e 

desta forma, contribuir para que o aluno esteja inserido em um mundo globalizado, que tem a 

língua inglesa como língua franca.

Considerando o contexto em que o projeto do grupo de estudos em língua inglesa 

está inserido, que é um contexto caracterizado por poucos recursos didáticos e pela incipiente 

disponibilidade de tempo para a realização das aulas, os objetivos do projeto, que são preparar 

o aluno para as provas de língua inglesa dos vestibulares e também desenvolver a oralidade, 

ficam prejudicados, e assim estes objetivos são parcialmente alcançados.

3.3 Caracterização das aulas e do material didático

Na  primeira  aula  observada  pode-se  perceber  a  presença  de  uma  abordagem 

tradicional, e que abarca de acordo com Mello (2000) técnicas e procedimentos dos métodos 

gramática- tradução e áudio-lingual,  conforme vemos neste trecho da  anotação de campo:

[14] A  aula  teve  início  pontualmente  às  20:00.  No  início  da  aula,  a 
professora pede aos alunos que digam qual é o dia, o mês e o ano, e anota a 
data no quadro branco. Após essa breve introdução, ela pede aos alunos que 
ouçam um CD de áudio contendo a gravação do texto The naked truth about  
being young  pedindo para que eles tentem entender algo do que é dito na 
gravação  e  observem a  pronúncia  do  locutor.  Em seguida,  ela  pede  aos 
alunos que leiam e interpretem este texto, que se encontra na página 20 da 
apostila e formule algum diálogo sobre o assunto do texto, uma série de TV 
sobre  os  dramas  vividos  por  adolescentes,  escrita  com a  colaboração  de 
alguns  jovens  desta  faixa  etária.  Como  alguns  alunos  não  adquiriram  a 
apostila,  são  formados  três  grupos,  em que  um aluno  possui  a  apostila. 
Durante  a  atividade,  os  estudantes  interagem entre  si,  e  também  com a 
professora,  que  presta  esclarecimentos  principalmente  sobre  vocabulário, 
mas sem traduzir palavra alguma, conforme vemos neste exemplo:

Student: Teacher, how can I say distinguished in Portuguese?
Teacher: Take a look at the dictionary; I can’t say it, ok?
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Em seguida, os alunos apresentam os diálogos que abordam temas típicos da 
adolescência como namoro, drogas, trabalho e estudos, a partir de sugestões 
de frases dadas pela professora como:  What would you like to study at the  
University? Quando ocorrem erros, a professora os corrige, perguntando aos 
demais  alunos  qual  seria  a  resposta  correta  e  anota  no  quadro  branco 
algumas palavras que foram pronunciadas de forma errada. Ela lê e pede aos 
alunos que repitam várias vezes a forma correta, até que eles produzam o 
resultado esperado. Ao todo, esta atividade durou 30 minutos.
A fim de rever alguns conteúdos que alguns alunos pediram anteriormente, a 
professora coloca no quadro explicações gerais sobre data, alfabeto e tempo, 
em 20 minutos.
Para concluir a aula, os alunos assistem a um trecho do filme August Rush, 
em que  o  protagonista,  um menino  órfão,  dotado de  um talento  musical 
extraordinário, busca reencontrar seus pais,  um guitarrista e uma pianista, 
que se encontraram casualmente, e se separam para se dedicarem às suas 
carreiras.  Nesta  atividade,  os  alunos  anotam as  palavras  e/ou  frases  que 
conseguiram entender. A correção é realizada apenas para verificar quantas 
palavras cada aluno anotou. Esta atividade teve a duração de 10 minutos.
[Trecho da primeira anotação de campo- em 20/05/09]

 A presença  de uma abordagem tradicional  pode ser  verificada  ao analisarmos a 

maneira como a aula é conduzida, apresentando técnicas típicas do método áudio-lingual, pois 

os alunos escutam um nativo ler o texto  The naked truth about being young  e em seguida 

produzem um diálogo sobre o assunto do texto, e para isso, recebem sugestões de frases em 

que indagam ao colega que curso universitário gostaria de fazer.  Ao realizarem esta atividade 

e apresentarem alguns erros, a professora os corrige e pede para que os colegas indiquem a 

forma correta, ou ela mesma indica a resposta no quadro, para que os alunos pronunciem a 

palavra corretamente por várias vezes. Durante a realização desta atividade,  alguns alunos 

solicitaram a  ajuda  da  professora,  que  não  forneceu  a  tradução  da  palavra  distinguished 

conforme vimos na anotação de campo acima. Tal técnica é comum no método direto, que de 

acordo com Larsen-Freman (2000) não permite a tradução em momento algum. Ao realizarem 

a leitura e a interpretação do texto e a revisão solicitada pelos alunos, sobre data, alfabeto e 

tempo, identificamos técnicas típicas do método gramática-tradução. 

No exercício com o trecho do filme August Rush,  o foco é apenas quantitativo e o 

objetivo  é  verificar  quantas  palavras  cada  aluno  acertou,  o  que  caracteriza  um exercício 

descontextualizado, em que são anotadas palavras e frases soltas, que não possuem coerência 

e significação entre si.

Na  segunda  aula  observada,  o  procedimento  adotado  pouco  difere  da  primeira, 

conforme pode ser verificado na anotação de campo abaixo:
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[15] A aula  teve início às  20:10,  porque três  alunos chegaram atrasados. 
Como na aula anterior, a professora solicita aos alunos que formulem a data 
do dia. Logo após, ela distribui aos alunos cópias avulsas de um diálogo, 
cujo título é At the travel agency e faz a leitura em voz alta e pede aos alunos 
que repitam a pronúncia. Em seguida, os alunos formam duplas e leem o 
diálogo, para então escreverem um diálogo sobre roteiros de viagem. Após 
escreverem os diálogos, os alunos os apresentam para a sala, e os erros são 
corrigidos pela professora, que os anota no quadro e os pronuncia da forma 
correta e pede para que os alunos repitam as palavras que erraram. Ao todo, 
esta atividade foi realizada em 30 minutos. Logo após, a professora exibe um 
trecho do  filme  Seven pounds, sem o  auxílio  da  legenda,  cujo  título em 
português é Sete vidas, e que relata a história de um homem que se sente 
culpado pela morte da esposa em um acidente de trânsito, e que após perder 
o  gosto pela  vida,  descobre sete  pessoas  que precisam de algum tipo de 
transplante. Para ajudá-las, o protagonista Ben Thomas, comete suicídio e 
doa seus órgãos a estas sete pessoas. Flor pede para que os alunos tentem 
compreender o que é dito pelos personagens e anotem frases ou palavras 
soltas que puderam entender e realiza a correção da atividade descrita acima, 
realizada em 20 minutos. 
[Trecho da segunda anotação de campo- em 27/05/09]

O trecho  acima,  referente  à  segunda aula  observada,  reafirma  a  presença  de  uma 

abordagem tradicional,  pois no trabalho com os diálogos, a leitura em voz alta tem como 

objetivo  a  pronúncia  correta  das  palavras,  que  é  enfatizada  pela  professora,  através  da 

repetição  excessiva da pronúncia adequada.  Esta  técnica,  segundo Larsen-Freeman (2000) 

caracteriza a utilização do método direto, em que a leitura em voz alta é comum, e também do 

método áudio-lingual, em que os diálogos são criados a partir de outros.  Na atividade com o 

trecho  do  filme  Seven  pounds,  novamente  temos  uma  temática  voltada  à  biografia  do 

protagonista, cuja história é baseada em fatos reais, e o foco continua sendo quantitativo, em 

que o aluno deve anotar frases ou palavras soltas, que se tornam descontextualizadas, e é 

considerada a quantidade de acertos de cada aluno durante a realização da atividade.

Na terceira e última aula observada, também encontramos técnicas pertencentes a 

alguns  métodos  da  abordagem tradicional,  como  o  gramática-tradução  e  o  áudio-lingual, 

conforme ilustra a seguinte anotação de campo:

[16] A aula teve início às 20:00. No início da aula, a professora cumprimenta 
educadamente os alunos em inglês e pede que abram o material na página 
22,  para  lerem um diálogo entre  duas mulheres,  Anne e Barbara,  que se 
casou recentemente e falam sobre tarefas domésticas e a nova vida de casada 
de Barbara.  A leitura é feita em voz alta por duas alunas. Em seguida, a  
professora pede aos alunos que trabalhem em pares e produzam um diálogo 
sobre os pontos positivos e negativos de ser solteiro ou casado, que logo 
após foi apresentado pelos alunos. Ao todo, esta atividade durou 20 minutos.
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Outro  diálogo  é  solicitado,  desta  vez  os  alunos  farão  perguntas  uns  aos 
outros utilizando os verbos modais e os verbos auxiliares, sobre qualquer 
tema, e anotam as questões no caderno. Esta atividade durou 20 minutos.
Nos  dez  minutos  finais,  a  professora  realiza  mais  um exercício com um 
trecho do filme  August Rush e pede para que os alunos anotem palavras e 
frases que conseguiram compreender na fala das personagens, tendo como 
apoio, além da audição das falas, a legenda em inglês.
[Trecho da terceira anotação de campo- em 17/06/09] 

Na primeira atividade realizada nesta aula, novamente um diálogo é criado a partir de 

outro, desta vez sobre vantagens e desvantagens em ser casado ou solteiro, o que corrobora a 

utilização do método direto, pois há a leitura e a elaboração do diálogo.  A produção e a 

apresentação de um diálogo sobre qualquer tema é uma ação descontextualizada, e que tem 

como  procedimento  padrão  a  utilização  da  estrutura  gramatical  dos  verbos  modais  e 

auxiliares,  é  uma  técnica  comum  ao  método  áudio-lingual,  que  de  acordo  com  Larsen-

Freeman (2000) enfatiza a utilização de pequenos diálogos na aprendizagem de uma LE. No 

exercício seguinte, a professora retoma um trecho do filme August Rush, mas o procedimento 

adotado  é  diferente,  já  que  os  alunos  contam com o  auxílio  da  legenda  em inglês  para 

realizarem o exercício. 

Ao analisarmos as anotações de campo, é possível identificar semelhanças entre as 

atividades, que se repetem, porém com assuntos diferentes durante as três aulas observadas. 

Nas três atividades de leitura, realizadas em todas as aulas, percebemos que apenas o assunto 

do primeiro texto se mostra atual, pois trata de assuntos relacionados à juventude, como pode 

ser observado nos seguintes fragmentos do texto The naked truth about being young:

(...)
[17] The result is  Skins,  E4's first commissioned drama series. Shot entirely on 
location in Bristol, the show is a good-humored, moral and comic celebration of 
teenage life, its parties, car crashes and grapples with virginity. (...)
"We wanted to show that teenagers have interesting, complex lives," says Elsley. 
"Most teenagers are intensely moral people, but they are given absolutely no 
credit for this because their parents are all so busy behaving disgrace-fully. I wanted 
to portrait these kids as the true inheritors of happiness." (...)

   [Trecho do texto 1]

Neste texto, a professora opta por trabalhar a habilidade oral, pois solicita aos alunos 

que formulem um diálogo sobre o assunto do texto. Embora tenha como objetivo trabalhar 

textos de temática atual, como é o caso deste texto, a professora não realiza exercícios de 

compreensão e interpretação, voltados para o vestibular, que é o foco dos alunos participantes 
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do grupo, certamente por não estarem contidos na apostila, compilada a partir de materiais por 

ela selecionados.

O segundo  texto,  contido  no  fragmento  abaixo,  apresenta  uma  temática  bastante 

simples, pois aborda um roteiro de viagens que está sendo discutido entre duas pessoas, e foi 

lido pelos alunos e tomado como exemplo para a formulação de outro diálogo semelhante, 

que a professora corrige excessivamente em relação à pronúncia.

[18] At the travel agency

Maggie: Look at these booklets! There are so many places to visit in Brazil.

Bill: Why don’t we choose Rio? I think it is a fantastic place to go. There are  
beaches and the “Escolas de Samba”!

Maggie: Yes,  I  agree  with  you,  but  the  beaches  are  more  beautiful  and 
cleaner in the Northeast.

Bill: That’s right, but I would like some adventure!

Maggie: What about going to the Pantanal? We could stay in Bonito.

Bill: Well, the word “bonito” actually describes the wonderful nature they 
have. We can visit rivers, lakes and caverns that are the most preserved in 
Brazil.

Maggie: And I think that a plane ticket to Bonito isn’t more expensive than 
to other places.

Bill: That´s settled then. Let´s go to Bonito!

  [Trecho do texto 2]

O terceiro texto também é um diálogo, em que duas mulheres conversam sobre a 

rotina de uma delas após o casamento. Novamente, o texto é utilizado como modelo para a 

formulação de um diálogo sobre os aspectos positivos e negativos de ser solteiro ou casado, 

conforme pode ser visto no trecho abaixo:

[19] ANNE: Hello, Barbara. What are you making?

BARBARA:    Lasagna. It's for our dinner tonight. 

ANNE: Oh, really? You never used to make Italian food.
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[Trecho do texto 3]

Assim, os três textos aplicados durante as aulas observadas servem como base para a 

elaboração de diálogos, que constituem as atividades de escrita e produção oral. Os exercícios 

de compreensão oral, realizados com a exibição de dois filmes, são apenas para verificar o 

que cada aluno ouve e anota da fala dos personagens.

Para termos um resumo das três aulas observadas, podemos traçar o seguinte quadro, 

que classifica e quantifica as atividades descritas nesta pesquisa:

Leitura Escrita Compreensão oral Produção oral

3 3 3 3

Temas: juventude, 

viagens, casamento.

Atividades: diálogo 

sobre os textos 1 e 2, 

diálogo com tema 

livre.

Atividades: audição do 

texto 1,filmes Seven 

pounds e August Rush.

Atividades: apresentação 

de diálogo sobre os 

textos 1 e 2, e diálogo 

com tema livre.

Quadro 1- Resumo das atividades realizadas

Ao  observar  a  tabela  acima,  pode-se  inferir  que  a  professora  Flor,  cuja  prática 

pedagógica  é  objeto  deste  estudo  de  caso,  apresenta  um  perfil  de  trabalho  voltado  às 

necessidades dos alunos deste grupo, que estão em fase pré vestibular, embora opte por textos 

de  temática  simples,  pois  proporciona  atividades  de  leitura  e  escrita,  e  também  realiza 

atividades de compreensão e produção oral, que, conforme demonstrado anteriormente julga 

mais importante, mas que na verdade não promovem comunicação entre os alunos.

De tal forma, pode-se verificar que a prática docente da professora analisada neste 

estudo  pode  ser  considerada  tradicional,  pois  pauta-se  em  métodos  e  técnicas  desta 

abordagem,  presentes  nos  métodos  direto,  gramática-tradução  e  áudio-lingual,  que 

caracterizam o ensino de língua inglesa no projeto, com todas as dificuldades existentes para 

um processo ensino/aprendizagem que seja satisfatório para professores e alunos, porém, isto 

ocorre em outra situação, que é este grupo de estudos de língua inglesa, cuja finalidade inicial 

era oferecer ao aluno condições mais significativas de aprendizagem, mas, no entanto, atua 
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como uma alternativa de complementação do que é ensinado nas aulas regulares de língua 

inglesa a estes alunos em fase pré-vestibular.

Após  a  análise  dos  dados  relevantes  para  a  compreensão  do objeto  de estudo em 

questão,  ou seja,  a  prática  docente  da professora coordenadora  do projeto de estudos em 

língua inglesa, passemos às considerações finais acerca deste estudo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa foi motivada por nossas constantes reflexões acerca da prática docente 

em língua inglesa, em especial na escola pública, ambiente que é tido como inadequado para 

aprender uma LE.

Neste sentido, verificamos a necessidade de pesquisar uma prática docente de uma 

professora de inglês  em um contexto  particular,  um projeto de estudos de língua inglesa 

desenvolvido em uma escola pública,  e que tem por objetivo dinamizar  e democratizar  o 

ensino desta LE na escola em que esta iniciativa se realiza. Logo no início do processo de 

coleta  de  dados,  especialmente  durante  a  observação  das  aulas,  pudemos  comprovar  o 

envolvimento  e  o  comprometimento  da  professora  com  a  aprendizagem  de  seus  alunos, 

através de sua constante busca por melhores condições para promover aprendizagem, como 

por exemplo, a busca de contato com falantes nativos, que poderiam ir às aulas do grupo ou se 

comunicar com os alunos via Internet, na tentativa de proporcionar aulas mais significativas e 

que estejam relacionadas à realidade dos estudantes e ao contexto em que estão inseridos.

Respondendo às perguntas de pesquisa inicialmente propostas, pode-se afirmar que o 

objetivo principal do projeto de estudos em língua inglesa é auxiliar os alunos em fase pré- 

vestibular, atendendo à necessidade deles de leitura e compreensão de textos, o que pode ser 

visto na proposta do projeto, que também pretende desenvolver a oralidade, para que o aluno 

possa se comunicar em inglês, o que é parcialmente cumprido, devido à falta de tempo e de 

materiais didáticos diversificados.
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Quanto à prática docente da professora, no que concerne à sua abordagem, métodos e 

técnicas, vimos que sua atuação está fundamentada em princípios da abordagem tradicional, 

com alguns de seus métodos típicos, como o áudio-lingual, o gramática-tradução e o direto, 

apesar de as atividades considerarem os interesses dos alunos, pois tratam de alguns assuntos 

relacionados a eles. 

O material didático adotado, que é uma apostila composta por textos selecionados 

pela  professora,  é  fator  determinante  em sua  prática  docente,  que  na  ausência  de  outros 

materiais,  acaba  por  utilizá-la  como  principal  recurso  didático,  aliada  à  filmes  e  textos 

gravados em CD’s de áudio. Esta precariedade de recursos didáticos é um ponto bastante 

enfatizado pela professora, que percebe que sua prática torna-se limitada devido ao uso dos 

poucos recursos de que dispõe. Outros recursos como computadores conectados à Internet no 

laboratório  de línguas,  espaço em que se desenvolvem as aulas do grupo de estudos,  são 

citados pela professora, que considera que sua utilização tornaria as aulas mais dinâmicas, 

porque poderia, por exemplo, se comunicar com nativos. 

Esta pesquisa pretende, pois, contribuir no sentido de apresentar uma prática docente 

peculiar  em  língua  inglesa,  pois  a  docente  pesquisada  neste  estudo  faz,  conforme  suas 

possibilidades,  algo diferenciado na escola pública,  ao oferecer aos estudantes as aulas do 

grupo de estudos,  que constituem uma alternativa  de aprendizagem da língua inglesa,  ao 

possibilitar aulas extra-classe aos alunos vestibulandos daquela unidade de ensino, embora as 

atividades não visem diretamente ao vestibular.

Para que realidades como a da professora Flor, caracterizadas pela precariedade de 

recursos, tempo e apoio, e do seu grupo de alunos sejam modificadas, seria fundamental o 

investimento  na  formação  de  professores  e  na  estrutura  das  escolas  públicas,  além  da 

realização de outras pesquisas nestas instituições, com outros projetos que são desenvolvidos 

em diversas áreas, cujas conclusões deveriam ser conhecidas pelo governo e pela sociedade 

em geral, por meio de publicações que pudessem estar ao acesso destes segmentos.

Aos professores de língua inglesa, cabe a função de repensar sua prática pedagógica, 

que precisa estar voltada não só aos interesses da escola e da educação como um todo, mas 

também  aos  interesses  dos  alunos,  que  são,  de  fato,  o  motivo  de  estarmos  atuando  na 

educação, e, além disso, ensinando e contribuindo para a formação pessoal e acadêmica destes 

cidadãos.

Esta pesquisa, assim como outras, revelou limitações ao longo do período em que foi 

realizada. No que concerne à questão metodológica,  por exemplo, apenas três aulas foram 
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observadas,  devido  à  minha  falta  de  tempo  para  assistir  às  aulas  do  grupo  de  estudos 

pesquisado.   Para  que  esta  pesquisa  fosse  melhor  realizada,  seria  fundamental  um maior 

tempo  disponível  para  a  coleta  de  dados,  que  também  poderiam  ser  mais  precisos  e 

detalhados, para que também pudessem ser melhor explorados.

Para a realização de futuras pesquisas, sugerimos que outros estudos de caso sejam 

realizados com docentes da escola pública, que por ser considerado um espaço inadequado à 

aprendizagem de línguas, deixa de constituir um ambiente profícuo para pesquisas, embora 

apresente  iniciativas,  que  mesmo  sendo  pequenas  e  isoladas,  podem  contribuir  para  a 

mudança do atual cenário educacional brasileiro.

Ao  finalizarmos  esta  pesquisa,  é  possível  inferir  que,  iniciativas  que  possam 

melhorar a qualidade do ensino de inglês na escola pública, não podem obviamente solucionar 

totalmente  o  problema  do  ensino  desta  LE neste  contexto,  mas  podem contribuir  para  a 

mudança desta realidade pelo menos no ambiente em que se realiza.
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                                   ANEXOS

                                           Anexo A

                    Transcrição da entrevista com a professora

1) (Bianca) Fale sobre sua formação.
Flor:  Minha graduação é na área de Letras Português/ Inglês pela UniEvangélica 

(antiga  Associação  Educativa  Evangélica).  Sou  especialista  em  Docência  no  Ensino  de 
Língua Portuguesa pela Universo (Universidade Salgado de Oliveira) e fiz o curso completo 
de inglês (curso livre) durante quatro anos no Practical English Course em Anápolis e na Fisk 
em Goiânia.

2) (Bianca) Há quanto tempo leciona inglês?
Flor:  Há doze anos, mas atuo como professora há dezesseis anos. Já dei aulas nas 

séries iniciais antes de me tornar professora de Inglês.

3) (Bianca) Por que você se interessou pelo curso de Letras?
Flor:  Bom,  será  que  devo mesmo contar?  (risos).  Na verdade,  Letras  foi  minha 

segunda opção, porque gostava da área de Exatas. Ao longo da minha formação escolar, não 
conseguia aprender o idioma, mas meus colegas conseguiam e eu ficava pensando: - “Eles 
aprendem  e  eu  também  posso  aprender”.  Então,  fiz  graduação  em  Letras  e  encarei  o 
aprendizado da língua inglesa como desafio. Também houve o incentivo da minha família, 
pois, minha irmã e minha prima também são professoras de Inglês.

4) (Bianca) Como se sente em relação ao ensino de inglês nesta escola?
Flor:  Muito  complicado,  porque  falta  estrutura  e  incentivo.  Se  o  professor  quer 

estudar mais, se qualificar, ele tem que pagar por isso, e infelizmente, os salários pagos pelo 
Governo são insuficientes para isso. Aqui, para montar este projeto, que é o grupo de estudos 
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de Inglês, a iniciativa foi minha, assim como o material didático utilizado. A direção me apóia 
bastante, enviando ofícios para as embaixadas de países que falam inglês e espanhol. Dos 
nove  ofícios  enviados,  obtivemos  respostas  de  apenas  dois,  que  foram  das  embaixadas 
americana e espanhola, que nos perguntaram do que estamos precisando. Respondemos que 
qualquer  tipo  de  ajuda  é  bem-vinda  (material  didático,  computadores,  etc.).  Quanto  ao 
laboratório de línguas, que é o espaço físico que utilizamos, o uso é compartilhado, assim 
como do laboratório de informática e biblioteca. Há um computador aqui (no laboratório de 
línguas), mas não tem conexão com a Internet. Gostaria de enfatizar a prática da língua com 
nativos  que  conheço,  por  meio  da  Internet,  mas  isso  só  seria  viável  se  utilizássemos  o 
laboratório de informática, e isso requer mais tempo, porque até levar os alunos lá, fazer a 
atividade  e  voltar,  a  aula  já acabou,  porque temos  uma hora de aula  com cada grupo de 
alunos, duas vezes por semana.

5) (Bianca) Existem aspectos que você gostaria de mudar na sua aula?
Flor: Muitos. Gostaria de trabalhar mais a oralidade, queria que os alunos falassem 

com nativos, não necessariamente pessoalmente, mas via Internet, por exemplo. Gostaria de 
trabalhar  temas  atuais  com  os  alunos  do  terceiro  ano  do  Ensino  Médio,  que  visam  ao 
vestibular. Temas como a gripe suína, mudanças climáticas, Barack Obama, etc, que não se 
encontram nos livros didáticos, que não acompanham estas atualidades. Para isso, precisaria 
da Internet, para, por exemplo, mostrar reportagens de jornais americanos ou britânicos sobre 
estes temas, mas como já disse, é inviável. Gostaria também de falar apenas em inglês durante 
as aulas, mas sei que os alunos não entenderiam. Se fosse possível, gostaria de deixar de 
ensinar  gramática,  pois  considero  a  oralidade  mais  interessante  para  os  alunos.  Gosto  da 
diversidade de materiais didáticos, e se fosse possível, os utilizaria mais, só que eles não são 
acessíveis. Aqui na escola, há seis dicionários Português/Inglês, e tive que trazer mais quatro 
de casa para os alunos utilizarem. Não suporto aula monótona,  aquela focada só no livro 
didático, que eu sou obrigada a seguir do início ao fim.

6) (Bianca) Por que criou o projeto?
Flor: O projeto tem por objetivo auxiliar os alunos que vão prestar vestibular, para 

que tenham condições de ler e interpretar textos em inglês, mas, além disso, queremos que o 
aluno tenha contato com a língua viva, presente na Internet e com a cultura da língua inglesa e 
que possam também se comunicar em inglês, o que facilita a entrada no mercado de trabalho e 
insere o aluno no processo de globalização.  Queremos fazer algo diferente do que é feito 
durante as aulas regulares.

7) (Bianca) Qual é o objetivo do projeto?
Flor:  Pretendemos com este projeto despertar o interesse do aluno em aprender a 

língua  inglesa,  proporcionando  um contato  com  essa  língua  em situações  reais,  como  o 
contato com nativos, por exemplo.

8) (Bianca) E quais seriam estas situações reais?
Flor: O contato com nativos, presencial ou pela Internet.

9) (Bianca) Como avalia o projeto?
Flor:  Bom,  seria  melhor  se  houvessem mais  recursos,  como  computadores  com 

Internet e outros materiais didáticos, além do tempo disponível, já que as aulas do grupo de 
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estudo são à noite e não podemos demorar muito, senão os alunos chegam tarde em casa, e 
isso é bastante perigoso hoje. 

10) (Bianca) Prevê modificações? 
Flor:  Sim,  se  houver  disponibilidade  de  um professor  de  espanhol  desta  escola 

participar  do  projeto,  seria  bastante  interessante,  pois  a  proposta  inicial  também  era 
proporcionar aulas de espanhol aos alunos, além do inglês. Também gostaria que as apostilas 
(material didático preparado pela professora e utilizado durante as aulas) fossem gratuitas, já 
que alguns alunos não têm condição financeira para adquiri-lo. 

11) (Bianca) Você investe na sua formação continuada? O que ainda falta neste  
aspecto?

Flor:  Gostaria de estudar mais, fazer uma especialização na área de Inglês, viajar 
para os Estados Unidos, porém me faltam tempo e recursos. Tento fazer coisas mais simples 
procuro ler livros em inglês, assistir filmes e falar com nativos.

12) (Bianca) Qual é a sua carga horária de trabalho? 
Flor: Atualmente, faço 42 horas semanais, já cheguei a fazer 62, quando trabalhava 

na rede particular também. Me sinto cansada, porque trabalho muito aqui (na escola) e em 
casa.  O salário é baixo,  e isso desmotiva qualquer professor, e isso sem falar na falta de 
reconhecimento por parte da sociedade. 

13) (Bianca) Que visão você tem da educação atual?
Flor:  As coisas estão caminhando pra um lado que eu não gosto.  Os alunos são 

agressivos conosco, enfrentam problemas em casa, os pais são ausentes, o que influencia um 
comportamento péssimo, relacionado ao uso de drogas e bebida, por exemplo. Além do que, a 
educação não tem mais um caráter de humanização do indivíduo, os professores não estão 
preparados par enfrentar situações de violência na escola, e estamos mais distantes dos nossos 
alunos, enquanto o ideal seria uma aproximação, manter um bom relacionamento com eles e 
com as  famílias,  de  quem deveria  ser  a  função de  educar.  Hoje,  os  pais  transferem esta 
obrigação para a escola, que além de ensinar, está também educando.
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Anexo B

Texto 1                                    Atividades da apostila

    THE NAKED TRUTH

 ABOUT BEING YOUNG
TV writer Bryan Elsley
wanted to create an

authentic teenage
drama - so he got some
youngsters to help him.

Good news for teenage viewers everywhere: television drama is showing a rare attempt 
to portray teenagers as they really are.

Bryan Elsley, the distinguished TV writer whose credits include The Crow  Road and 
40, was trying out his latest script ideas on his son Jamie one evening.

Jamie was not impressed.  "It's all turgid, middle-aged bollocks, Dad," he said, and 
suggested writing about teenagers instead. "But don’t do it in the usual way. Let me help you 
do it properly."
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To his great credit, Elsley said, "OK, but why don’t we get lots of people?" He duly 
started a young writers' group that is unique in television and rapidly turning into a sort of National 
Youth-Theatre for scriptwriters.

The result is  Skins,  E4's first commissioned drama series. Shot entirely on location in 
Bristol, the show is a good-humored, moral and comic celebration of teenage life, its parties, car 
crashes and grapples with virginity. (...)

With a few honorable exceptions, such as Grange Hill, television generally shows teenagers 
in one of two ways. "They are either dying of a drugs overdose (...) or they are impossibly bland", 
Elsley says.

He suggests that there are two reasons for this. First, teenage parts are all  written by 
adults. "Obviously you can’t have a 45-year-old guy like me writing about teenagers", he says. (...)

In no time Elsley had set up a talented young writer's group with 16 members, all in their 
teens and early twenties. "The rule is that everyone gets paid  for their ideas and writing in the 
group" (...).

"We wanted to show that teenagers have interesting, complex lives," says  Elsley. "Most 
teenagers are intensely moral people, but they are given absolutely no credit for this because their 
parents are all so busy behaving disgrace-fully. I wanted to portrait these kids as the true inheritors of 
happiness." (...)

PILE,  Stephen.  The  naked  truth  about  being  young.  Available  at: 
<http://www.telegraph.co.uk/arts/main.ihtml;jsessionid=JW4N45ROE5DMBQnOMGSFFOAVCBQWIVO?
xrnl=/arts/2007/01/20/bvskinsl20.xml>. Accessed on: Jan. 29*. 2007.

Texto 2 

At the travel agency

Maggie: Look at these booklets! There are so many places to visit in Brazil.

Bill: Why don’t we choose Rio? I think it is a fantastic place to go. There are beaches and the 
“Escolas de Samba”!

Maggie: Yes, I agree with you, but the beaches are more beautiful and cleaner in the Northeast.

Bill: That’s right, but I would like some adventure!

Maggie: What about going to the Pantanal? We could stay in Bonito.

Bill: Well, the word “bonito” actually describes the wonderful nature they have. We can visit 
rivers, lakes and caverns that are the most preserved in Brazil.

Maggie: And I think that a plane ticket to Bonito isn’t more expensive than to other places.
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Bill: That´s settled then. Let´s go to Bonito!
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CO N V E RS AT l O N

Listen and practice.
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B

A

RBARA:    Lasagna. It's for our dinner tonight.

ANNE:Oh, really? You never used to make

Italian food.

BARBARA:   Things are different now that 
I'm married. Besides, it's fun to cook.

ANNE:         What else is new in your life?

BARBARA:   Well, I used to take the bus to 
work, but now I get a ride with Tino.

ANNE:         Is Tino a good driver?

BARBARA:    I think so. He used to drive 
very fast, but he's more careful now. There 
are a lot of children in this neighborhood, 
you know.

ANNE:Do you and Tino plan to have many

   children?

BARBARA:   Only two. It's expensive to 
have a big family nowadays.

ANNE:         You're right. Well, I have to go 
now.

Give my regards to Tino when you see him.

BARBARA:   I’ll be glad to. Goodbye, Anne.

FREE RESPONSE • How has Barbara’s life  
changed now that she's married to Tino? Do you 
think Barbara enjoys being married?
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Anexo C

Texto-base do projeto

PROJETO LABORATÓRIO DE LÍNGUAS

COLÉGIO ESTADUAL XXX

ANEXOS

PROFESSORA: FLOR

Inglês
 

Espanhol

Apresentação  :  

Este Projeto nasce de um desejo antigo de atender às reivindicações de alunos e 
professores de língua estrangeira do Colégio Estadual XXX que já vem, há tempos, 
ministrando aulas de Inglês e espanhol a seus alunos.  Completando o quadro de 
línguas que os alunos podem escolher quando forem prestar o exame Vestibular.

Mas  visar  apenas  ao  Vestibular  é  muito  pouco.  Nossos  alunos  querem  não  só 
dominar  a forma escrita  da língua,  mas  também a parte  oral  e aprender  sobre a 
cultura dos povos cujas línguas estão a aprender, exigências cada vez maiores de um 
mundo globalizado onde não há muito espaço para o monolinguismo.

Pretendemos oferecer aos nossos alunos a língua viva. A língua ouvida e lida nos 
meios de comunicação, vital para o Mercosul, essencial para o acesso à Internet e 
presente nas várias opções de emprego, principalmente em cidades como a nossa, 
com  chegada  de  grandes  empresas.(DAIA)

Pretendemos dar ao termo inglês e  espanhol de colégio uma conotação positiva, à 
altura do padrão que vem sendo alcançado pela educação brasileira e, em particular, 
pela educação goiana.

      Justificativa  

Monolingüismo - o analfabetismo do futuro. 

Hoje  o  mundo  globalizado  exige  cada  vez  mais  do  trabalhador.  A 
competição  força  uma  melhor  qualificação  e,  na  ausência  desta,  não  há  outra 
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alternativa para as empresas, senão a de ir buscá-la no exterior. Já há, por exemplo, 
evasão de postos de trabalho nos níveis  executivos  no Brasil.  Isso tem ocorrido 
porque a proficiência em língua e cultura estrangeira, hoje exigida no mercado de 
trabalho, dificilmente pode ser encontrada no Brasil. Nas empresas de hoje não há 
lugar para perdas.

A escola, portanto, respaldada pelo governo, assumindo a responsabilidade 
de implantação de programas de aquisição de línguas, semelhantes aos buscados lá 
fora,  ajudaria  a  reduzir,  no  futuro,  essa  evasão  de  divisas,  enquanto  que 
proporcionaria uma diminuição das desigualdades sócio-culturais.

A própria escola, hoje, é um bom exemplo dessa necessidade de adaptação: 
com  os  avanços  tecnológicos  que  a  ela  chegam,  se  faz  urgente  o  domínio  de 
determinadas habilidades e terminologias sem as quais navegar no cyberspace com 
o auxilio  ou não do  mouse,  visitar  os vários  sites  e  links e  fazer downloads se 
tornaria difícil.

Além de exigido pela nova ordem mundial, outro fator relevante a favor 
do  bilingüismo é  a  comprovação  de  que  a  aquisição  de  uma  segunda  língua 
contribui  bastante  para uma maior  compreensão da língua materna,  por parte  do 
aluno, principalmente se há parentesco entre as línguas envolvidas.

Ainda,  no  caso  do  inglês,  a  influência  vai  muito  além  dos  simples 
empréstimos. Essa língua está cada vez mais presente em nossa cultura, quer seja 
nas artes - cinema, teatro, música, televisão - nos esportes, na informática ou nos 
muitos momentos de nossa vida acadêmica. Estudantes de Medicina, por exemplo, 
se vêem forçados a comprar seus livros de estudo editados em inglês e/ou espanhol 
por custarem menos do que os editados em português, quando são editados. 

É grande o número de vocábulos que já fazem parte do nosso cotidiano - 
alguns já aportuguesados - que vão desde os "inocentes” hot-dogs e hambúrgeres 
do  fast-food da  esquina  até  o  deletar e printar do  jargão  da  informática, 
"preferíveis", muitas vezes, em lugar de apagar e imprimir, respectivamente.

A influência  chega até  mesmo a alterar  o padrão de algumas  frases:  há 
muitos  estabelecimentos  comerciais  que  trazem  nas  placas  de  identificação  as 
palavras  em ordem inversa,  como em Jussara Perfumaria  em vez de Perfumaria 
Jussara. Outras tantas trazem o 's, como em Maria's Boutique em vez de Butique de 
Maria. 

Com  este  Projeto  para  o  ensino  de  línguas  estrangeiras,  pretendemos 
contribuir  para  a  formação  geral  do  aluno,  fornecendo-lhe  elementos  para  o 
confronto de culturas.

Objetivos Gerais:
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• Dinamizar  e  democratizar  o  ensino  de  Língua  Estrangeira  nesta 
Unidade de Ensino. 

• Situar o aluno no mundo globalizado e em constante transformação, 
contribuindo para a sua formação geral enquanto indivíduo e enquanto cidadão. 

• Despertar e/ou desenvolver seu senso crítico acerca do universo que o 
rodeia. 

Objetivos Específicos:

• Facilitar o aprendizado da língua estrangeira através da vivência de 
situações reais, com materiais autênticos e com a participação integral do aluno e 
suas experiências; 

• Despertar nele o interesse pela língua e cultura a serem estudadas; 
• Promover sua auto-estima; 
• Desenvolver  nele  as  habilidades  de  falar,  ler,  escrever  e  ouvir  na 

língua estudada; 
• Promover  o  desenvolvimento  do  seu  senso  crítico  através  do 

confronto de culturas; 
• Prepará-lo para os exames vestibulares. 
• Integrar à língua estrangeira outras disciplinas do currículo escolar;

 

Considerações:

O aprendizado de línguas nas escolas públicas, com raras exceções e ações 
isoladas  por  parte  de  alguns  professores,  resume-se  apenas  a  um amontoado  de 
regras que não fazem o menor sentido para o aluno. Este, desestimulado e confuso 
tende a desistir e a recomeçar sempre de onde nunca chegou a compreender.

O Colégio Estadual  XXX por ter  sido palco para o Programa Piloto de 
Intercâmbio de Professores  Brasileiros  e  Americanos/2007,  tem um motivo  a 
mais para a implantação deste Projeto.

Como conseqüência desse intercâmbio, pelo fato de haver falantes nativos 
em nossa escola, o interesse dos alunos na aquisição da língua aumentou e o fato de 
muitos terem conseguido se comunicar  com os estrangeiros,  ainda que de forma 
rudimentar,  deu-lhes -  e  a nós também -  esse impulso de começar  de novo. Os 
alunos querem se comunicar com o mundo e precisamos proporcionar os meios para 
isso. 
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Aquisição x Aprendizado da Língua:

Para o lingüista Stephen Krashen o processo de aquisição de uma língua 
por parte de crianças e adultos é semelhante. A diferença estaria apenas no fato de o 
adulto poder processar informações  abstratas enquanto que crianças operam com 
situações concretas. 

Os adultos são capazes de aprender pelo esforço intelectual, empenhando-
se na tarefa de memorizar um sem fim de regras. Isso para as crianças seria perda de 
tempo.  Mas  para  ambos  o  que  realmente  faz  diferença  é  uma  maior  ou  menor 
exposição à língua. 

O primeiro é o que as escolas vêm aplicando aos seus alunos ao longo dos 
anos e que resulta no chamado "inglês de colégio". O aluno não consegue avançar, 
se frustra e desiste. Desmotivado é obrigado a continuar. Qual o e resultado?

É preciso construir os ambientes para se aprender uma língua, com base no 
conceito de language acquisition. 

Ações:

Para que possamos pôr em prática este Projeto se faz necessário:

• Construção de 01 sala ambiente; 
• Aquisição de materiais para se equipar as salas ambientes;  
• Promoção de intercâmbio cultural com falantes nativos; 

Com a implantação deste Projeto os alunos de uma mesma turma poderão 
escolher  línguas  diferentes  para estudar.  Isso significa  que terão  de ir  a  espaços 
diferentes para que isso aconteça. Estes espaços deverão estar bem equipados para 
oferecer  boas  condições  para  o  desenvolvimento  das  habilidades  de  falar,  ler, 
escrever e ouvir na língua adquirida. 

O número de alunos para cada aula de língua tem de ser reduzido para que 
se possa obter um melhor resultado. 

Um intercâmbio entre a escola e falantes nativos poderá ser mediado pela 
Secretaria de Educação e a coordenadora do laboratório de línguas.

Desenvolvimento:

Os  alunos  deverão,  no  ato  da  matrícula,  escolher  a  língua  de  sua 
preferência.

O horário  para  o  estudo  da  língua  estrangeira  será  feito  em função  da 
quantidade de alunos inscritos para cada língua, devendo ser observado um número 
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máximo de 10 (dez) por grupo.

Uma vez que numa mesma turma os alunos poderão ter optado por línguas 
diferentes, os mesmos poderão se dirigir, num mesmo horário, às respectivas salas 
ambiente. 

A  carga  horária  deverá  ter  uma  quantidade  mínima  de  duas  horas/aula 
semanais.

Recursos:

 

Humanos:

• Professores de Espanhol 
• Professores de Inglês 
• Professores de Português 
• Alunos 
• Funcionários 
• Coordenador Pedagógico Específico para 

os Laboratórios de Línguas e Informática 

Físicos:

• Salas ambientes (02) 

 Materiais:

Permanentes Quantidade

• Armário de aço com porta 02

• Mesa  para  escritório  com 
cadeira 02

• Microcomputador 01

• Mesa para microcomputador 01

• Impressora compatível 01
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• Quadro branco 02

• Retroprojetor 02

• Data show 02

• Televisor 02

• DVD 02

• Aparelho  de  som c/  CD tipo 
boom box 02

• Fones de ouvido 10

Didáticos Quantidade

• Dicionário  Bilingüe 
Inglês/Português  -  Português/Inglês 
Michaellis

10

• Dicionário  Inglês/Inglês 
Longman 02

• Dicionário  Bilingüe 
Espanhol/Português - Português/Espanhol 10

• Dicionário Espanhol/Espanhol 02

• Coleção  de  Vídeos  de  Inglês 
"Look Ahead" 01

• Coleção  de  Vídeos  de 
Espanhol "Viaje al Español"

    *    Paradidáticos - Inglês 30

    *    Paradidáticos – Espanhol 30

Referências:

KRASHEN,  Stephen  D.  Second  Language  Acquisition  and  Second  Language  
Learning. Prentice-Hall International, 1987/1988.
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Anexo D
                  

                                                     Anotações de campo

        Aula realizada no dia 20/05/2009

A aula teve início pontualmente às 20:00. No início da aula, a professora pede aos 
alunos que digam qual é o dia, o mês e o ano, e anota a data no quadro branco. Após essa 
breve introdução, ela pede aos alunos que ouçam um CD de áudio contendo a gravação do 
texto The naked truth about being young pedindo para que eles tentem entender algo do que é 
dito na gravação e observem a pronúncia do locutor. Em seguida, ela pede aos alunos que 
leiam e interpretem este texto, que se encontra na página 20 da apostila e formule algum 
diálogo sobre o assunto do texto, uma série de TV sobre os dramas vividos por adolescentes, 
escrita  com a  colaboração  de  alguns  jovens  desta  faixa  etária.  Como  alguns  alunos  não 
adquiriram a apostila, são formados três grupos, em que um aluno possui a apostila. Durante a 
atividade,  os  estudantes  interagem  entre  si,  e  também  com  a  professora,  que  presta 
esclarecimentos  principalmente  sobre  vocabulário,  mas  sem  traduzir  palavra  alguma, 
conforme vemos neste exemplo:

Student:  Teacher,  how  can  I  say  distinguished  in  
Portuguese?
Teacher: Take a look at the dictionary; I can’t say it, ok?

Em  seguida,  os  alunos  apresentam  os  diálogos  que  abordam  temas  típicos  da 
adolescência como namoro, drogas, trabalho e estudos, a partir de sugestões de frases dadas 
pela  professora como:  What would you  like  to study at the University? Quando ocorrem 
erros, a professora os corrige, perguntando aos demais alunos qual seria a resposta correta e 
anota no quadro branco algumas palavras que foram pronunciadas de forma errada. Ela lê e 
pede aos alunos que repitam várias vezes a forma correta, até que eles produzam o resultado 
esperado. Ao todo, esta atividade durou 30 minutos.

A  fim  de  rever  alguns  conteúdos  que  alguns  alunos  pediram  anteriormente,  a 
professora coloca no quadro explicações gerais sobre data, alfabeto e tempo, em 20 minutos.

Para concluir a aula, os alunos assistem a um trecho do filme August Rush, em que o 
protagonista,  um  menino  órfão,  dotado  de  um  talento  musical  extraordinário,  busca 
reencontrar seus pais, um guitarrista e uma pianista, que se encontraram casualmente, e se 
separam para se dedicarem às suas carreiras. Nesta atividade, os alunos anotam as palavras 
e/ou frases que conseguiram entender. A correção é realizada apenas para verificar quantas 
palavras cada aluno anotou. Esta atividade teve a duração de 10 minutos.

   Aula realizada no dia 27/05/2009

A aula teve início às 20:10, porque três alunos chegaram atrasados. Como na aula 
anterior, a professora solicita aos alunos que formulem a data do dia. Logo após, ela distribui 
aos alunos cópias avulsas de um diálogo, cujo título é At the travel agency e faz a leitura em 
voz alta e pede aos alunos que repitam a pronúncia. Em seguida, os alunos formam duplas e 
leem o diálogo, para então escreverem um diálogo sobre roteiros de viagem. Após escreverem 
os diálogos, os alunos os apresentam para a sala, e os erros são corrigidos pela professora, que 
os anota no quadro e os pronuncia da forma correta e pede para que os alunos repitam as 



palavras  que erraram. Ao todo, esta atividade  foi realizada  em 30 minutos.  Logo após,  a 
professora exibe um trecho do filme Seven pounds, sem o auxílio da legenda, cujo título em 
português é Sete vidas, e que relata a história de um homem que se sente culpado pela morte 
da esposa em um acidente de trânsito, e que após perder o gosto pela vida, descobre sete 
pessoas  que  precisam  de  algum  tipo  de  transplante.  Para  ajudá-las,  o  protagonista  Ben 
Thomas, comete suicídio e doa seus órgãos a estas sete pessoas. Flor pede para que os alunos 
tentem compreender o que é dito pelos personagens e anotem frases ou palavras soltas que 
puderam entender e realiza a correção da atividade descrita acima, realizada em 20 minutos. 

       Aula realizada no dia 17/06/09

A  aula  teve  início  às  20:00.  No  início  da  aula,  a  professora  cumprimenta 
educadamente os alunos em inglês e pede que abram o material na página 22, para lerem um 
diálogo entre duas mulheres, Anne e Barbara, que se casou recentemente e falam sobre tarefas 
domésticas e a nova vida de casada de Barbara.  A leitura é feita em voz alta por duas alunas. 
Em seguida, a professora pede aos alunos que trabalhem em pares e produzam um diálogo 
sobre os pontos positivos e negativos de ser solteiro ou casado, que logo após foi apresentado 
pelos alunos. Ao todo, esta atividade durou 20 minutos.

Outro  diálogo  é  solicitado,  desta  vez  os  alunos  farão  perguntas  uns  aos  outros 
utilizando os verbos modais e os verbos auxiliares, sobre qualquer tema, e anotam as questões 
no caderno. Esta atividade durou 20 minutos.

Nos dez minutos  finais,  a professora realiza mais  um exercício com um trecho do 
filme  August  Rush e  pede para  que os  alunos  anotem palavras  e  frases  que conseguiram 
compreender na fala das personagens, tendo como apoio, além da audição das falas, a legenda 
em inglês.
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