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RESUMO 

 

Este estudo tem por objetivo observar os fatores, bem como identificar os 

problemas que têm causado desmotivação e desinteresse por parte de um grupo de 

estudantes do Ensino Fundamental de uma instituição pública da cidade de Goiânia. 

Depois de verificadas, sugerimos novas posturas pedagógicas a fim de motivar tais 

alunos à luz de um ensino de língua inglesa caracterizado por uma abordagem 

transdisciplinar. Objetiva-se também verificar qual o provável efeito desta abordagem 

no processo ensino-aprendizagem desses alunos. Para dar suporte teórico, este trabalho 

monográfico fundamenta-se nas teorias sobre abordagens de ensino de línguas 

estrangeiras, nas teorias de formação crítico-reflexivo de professores, nas teorias 

concernentes aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e principalmente nas 

teorias da abordagem de ensino interdisciplinar e transdisciplinar. Sob o ponto de vista 

metodológico, esta pesquisa se fundamenta nos princípios da pesquisa-ação para a 

coleta e análise de dados. Ao final, constatamos que a abordagem transdisciplinar pode 

ser uma importante e necessária ferramenta que constrói a ponte entre aprendizagem e 

unidade de conhecimento, de forma que tal abordagem promove motivação nas aulas de 

língua inglesa e outras melhorias.  

Palavras-chave: Motivação – Reflexão – Processo ensino-aprendizagem e 

Transdisciplinaridade  
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ABSTRACT 

This study aims to look at the factors and identify the problems that have caused 

discouragement and lack of interest on the part of a group of middle school students of a 

public institution in the city of Goiania. After analysis, we? suggest new pedagogies in 

order to motivate such students in the light of an English language training 

characterized by a transdisciplinary approach. It also aims to verify the effect of this 

approach in the students´ teaching-learning process. To give theoretical support, this 

monograph is based on the teaching and approaches theories of foreign languages, it is 

based in the critical-reflective teacher theories, in the National Curriculum Parameters 

(PCNs) theories and especially in the interdisciplinary and transdisciplinarity approach 

theories. From the methodological point of view, this research is based on the principles 

of action research for the collection and analysis. Finally, we find that the 

transdisciplinary approach can be an important and necessary tool that builds a bridge 

between learning and unit of wisdom, so that such an approach promotes motivation in 

English language lessons, and other improvements. 

 

Keywords: Motivation - Reflection - Teaching-learning process and Transdisciplinarity 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente projeto foi desenvolvido durante o curso de Especialização em 

Lingüística Aplicada: línguas estrangeiras, do Centro de ensino e Pesquisa Aplicada a 

Educação (CEPAE) da Universidade Federal de Goiás. E a pergunta norteadora da 

pesquisa foi: o que é a abordagem transdisciplinar no ensino-aprendizagem de língua 

estrangeira?  O que ela traz de avanço em relação às outras abordagens?  

A educação em Língua Estrangeira, mais especificamente em Inglês, tem sofrido 

desde meados dos anos 60, grandes e consideráveis transformações. Novos caminhos 

para o processo ensino-aprendizagem foram surgindo de acordo com as necessidades da 

sociedade e de seus fatores históricos, políticos e sociais. Portanto, havendo mudanças 

no âmbito social, mudanças também acontecerão no processo ensino-aprendizagem de 

línguas estrangeiras, na concepção de Richards e Rodgers (1986).  

Todas essas mudanças, ou seja, os fatores sociais tais como: guerras, conflitos 

entre nações, foram moldando velhos métodos para o ensino de Língua Inglesa tais 

como; método gramática-tradução, método direto, ou simplesmente sugerindo novos 

métodos, com características peculiares e bem diferenciadas uns dos outros, por 

exemplo: método Behaviorista até chegarmos ao método Comunicativo. Para Stern 

(1983), um método abrange muito mais do que a característica que o nomeia, mas é uma 

teoria de ensino de língua, que resultou de discussões práticas e teóricas em um 

determinado contexto histórico.  

Certamente, a sociedade sofreu e vem sofrendo diversas transformações, tais 

como o desenvolvimento tecnológico, na ciência, vários avanços podem ser 

constatados, e no que se refere ao ensino de línguas, as transformações estão fortemente 

presentes na sociedade atual (Almeida Filho, 1999). Partindo dessas necessidades 

sociais, passamos a observar outra esfera que norteia e compõe o sistema ensino-

aprendizagem em língua estrangeira, que é a realidade do ensino de línguas do ambiente 

público.  

Como dito anteriormente, as abordagens e métodos foram mudando com o 

decorrer do tempo e com as necessidades sociais que apareciam. Portanto, é de extrema 

importância pensar e refletir um pouco acerca das necessidades que envolvem e que 

estão presentes no ensino público, e como se dá o processo ensino-aprendizagem de 
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língua inglesa neste ambiente, bem como observar e sugerir novos caminhos e 

estratégias para um ensino mais eficaz e que atenda às necessidades sociais, produzindo 

assim um sistema de aprendizagem mais significativo.  

A partir desta observação, recorremos a Schön (1987) que elabora e caracteriza 

como elemento principal para a educação atual, a reflexão, que para o mesmo autor é 

entendida como força potencializadora que orienta o professor a buscar respostas aos 

seus questionamentos a fim de buscar possíveis soluções para o ambiente escolar, tendo 

como resultado, novas práticas pedagógicas e de ensino.  

Dessa forma, apresentamos um ensino de línguas embasado e caracterizado na 

abordagem transdisciplinar. Para Nicolescu (1987) um dos fundadores desta nova 

abordagem, a transdisciplinaridade como prefixo “trans” indica, diz respeito àquilo que 

está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de 

qualquer disciplina, se diferenciando, ou melhor, acrescentando ao que diz respeito à 

Interdisciplinaridade, que busca a interação e da complementaridade envolvendo 

diferentes disciplinas.           

A abordagem transdisciplinar é posta diante de um ensino defasado e carregado 

por diversas questões, isto é, um ensino que por diversos motivos não dá prioridade à 

aprendizagem, com o qual os alunos acabam por não receber os benefícios que 

deveriam, portanto esta pesquisa se apresenta como uma possível solução para esses e 

outros problemas.  

Nesta intenção, buscaremos ao final desta pesquisa, a possibilidade de sugerir 

novas propostas pedagógicas e eficazes ao ensino de línguas na realidade pública. 

Procurando assim, aproximar os indivíduos, ou seja, os alunos a um ensino diferenciado 

que busca a integração das disciplinas com um objetivo em comum: a preocupação com 

o social. O artigo 3 da Carta da Transdisciplinaridade (Nicolescu, 1994, p. 162) diz, que 

a Transdisciplinaridade é complementar à aproximação disciplinar: faz emergir da 

confrontação das disciplinas dados novos que as articulam entre si; eferecendo-nos uma 

nova visão da natureza e da realidade. A Transdisciplinaridade não procura o domínio 

sobre várias outras disciplinas, mas a abertura de todas elas àquilo que as atravessa e as 

ultrapassa. Isto é, os conectivos que podem ser feitos a fim de causar e enxergar tais 

semelhanças entre as mesmas. Tentando assim, uma melhor compreensão do mundo, 

com o intuito de trazer benefícios e possíveis melhorias para os diferentes contextos que 
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o ser humano está envolvido. Na abordagem transdisciplinar, o essencial é a dinâmica 

gerada pela ação de vários acontecimentos da realidade ao mesmo tempo, pois um 

assunto puxa outro, ou seja, uma ciência complementa outra. 

Justificativa 

Esta pesquisa parte da vontade e motivação de proporcionar aos sujeitos da 

pesquisa, no caso, meus alunos da rede pública, um ensino de língua inglesa mais eficaz 

e que vá ao encontro de sua realidade. Na tentativa de buscar e encontrar possíveis 

soluções para tantos problemas observados e vivenciados neste ambiente como, o 

desinteresse e principalmente a falta de motivação em aprender a língua inglesa. Sendo 

assim, julgo necessária a abordagem transdisciplinar nesta realidade. 

Com base na proposta transdisciplinar, encontrar novos caminhos a partir da 

integração das disciplinas, proporcionando-lhes um “além” das mesmas com o intuito 

de responder a essas dificuldades, dando também a oportunidade de cada aluno se 

encontrar como sujeito social e responsável por uma sociedade mais justa e digna. 

Como Nicolescu (1987) ainda assegura, a Transdisciplinaridade tem como 

interesse buscar soluções e novas estratégias que estejam em consonância com a 

realidade da sociedade atual.     

Objetivos e perguntas de pesquisa 

Esta pesquisa tem por objetivos: 

 Identificar qual ou quais conteúdos motivam os alunos nas aulas de Inglês; 

 Verificar e detectar possíveis dinâmicas ou atividades que possam estimular o 

interesse desses alunos; 

 Analisar os efeitos que essas atividades possam causar através de práticas 

transdisciplinares. 

Partindo desses objetivos, o trabalho também será embasado pelas seguintes 

perguntas de pesquisa: 

 Quais são algumas das motivações dos alunos nas aulas de inglês? 



12 

 A discussão de temas relacionados a várias disciplinas provoca maior interesse 

nas aulas de Língua Inglesa? 

Organização do trabalho 

Esta pesquisa está organizada em três capítulos. No primeiro capítulo, 

apresentaremos as concepções teóricas que fundamentarão as discussões propostas 

pelo trabalho. Dentro deste capítulo apresentaremos um recorte histórico 

relacionado ao ensino de línguas estrangeiras (inglês), em seguida faremos e 

levantaremos algumas reflexões acerca do ensino desta língua na sociedade atual. 

Bem como, estudar e melhor compreender a questão da motivação e do 

conhecimento prévio, fundamentações que são de extrema importância para a 

realização desta pesquisa. Após, levantar conceitos e postulados teóricos acerca da 

principal proposta deste estudo, isto é, tentar obter uma melhor compreensão a 

respeito da transdisciplinaridade, e suas contribuições para o ensino de línguas. 

No segundo capítulo, apresentaremos a metodologia usada na realização desta 

pesquisa, que é fundamentada em uma pesquisa-ação, bem como considerações 

teóricas que norteiam esse tipo de pesquisa. Em seguida, faremos a descrição da 

instituição de ensino escolhida para a realização desta pesquisa. E por último, são 

apresentados os procedimentos e instrumentos de coleta de dados, bem como os 

procedimentos de análise. 

O terceiro capítulo traz a análise sistemática dos dados colhidos e em seguida, 

retomaremos as perguntas de pesquisa, tentando respondê-las de acordo com os 

dados colhidos, isto é, faremos as considerações finais, e por fim, sugerir as 

contribuições deste trabalho para o ensino de línguas estrangeiras na realidade 

pública, bem como sugestões para futuras pesquisas. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesse capítulo, pretendemos arrolar acerca da trajetória de ensino de Línguas 

Estrangeiras, mais especificamente Inglês. Após, levantaremos algumas reflexões 

acerca do ensino de Língua Inglesa, as quais fundamentaremos com os postulados dos 

PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), levando em consideração alguns temas 

transversais, como a Ética, por exemplo, e o(s) motivo(s) para a escolha de cada um 

deles. Em seguida, levantaremos os conceitos das teorias da Interdisciplinaridade e da 

Transdisciplinaridade, bem como as implicações da Transdisciplinaridade para o ensino 

de Língua Inglesa.   

1.1 A trajetória de Ensino de Língua Inglesa 

O caminho que o ensino de línguas tem percorrido durante a história tem sido 

marcado por diversas percepções a respeito de seus diferentes métodos e pelos devidos 

julgamentos que foram e que são dados acerca deles, no seguinte aspecto: de um 

determinado método ser melhor ou pior que algum outro. 

Vale frisar que cada método teve seu momento na história, no que se relaciona ao 

processo ensino-aprendizagem de Língua Estrangeira, e teve também sua importância e 

significação para aprendizes envolvidos na época.  

    Richards e Rodgers (1986) afirmam que as mudanças ocorridas nos métodos durante 

o tempo é destacada pelas necessidades dos aprendizes envolvidos em questão. E tais 

mudanças têm sido satisfatórias para o campo da aprendizagem e seus reflexos 

continuam para outras e novas tentativas no ensino, tentativas essas que surgem com as 

necessidades de todos aqueles envolvidos na aprendizagem.  

O primeiro método a ser destacado é o método da Gramática e Tradução que é 

conhecido também como método tradicional, cujo foco da aprendizagem está na 

tradução. De acordo com Richards e Rodgers (1986), o método gramática e tradução se 

destaca por uma maneira de estudo da língua que se dá através de análise detalhada de 

regras gramaticais as quais se seguem pela aplicação da tradução de sentenças e de 

textos para a língua alvo ou da língua alvo para a língua materna. A aprendizagem por 

meio deste método se dá praticamente por explicações da língua-alvo através da língua 
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nativa do aluno. E que seu intuito era também de que se aprendesse uma língua em uma 

ordem que possibilitasse ao aprendiz condições para que ele memorizasse e trabalhasse 

sua inteligência a partir desse meio.  

Richards e Rodgers (1986) asseguram que as habilidades receptivas e expressivas 

eram mais enfocadas, ao contrário das habilidades de fala e compreensão auditiva, que 

recebiam pouca ou nenhuma atenção. Vale reforçar que a principal característica deste 

método era que a língua nativa dos aprendizes era o meio de instrução para a língua 

alvo, ou seja, a partir da língua nativa aprendia-se a língua estrangeira o qual permitia 

comparações entre uma língua e outra, possibilitando assim a aprendizagem.  

O método Gramática e Tradução dominou o ensino de línguas por volta de 1840 até 

1940, o interessante é que segundo alguns autores tais como Richards e Rodgers  

(1986), Leffa (1988), este método tem sido reformulado e continua sendo bastante 

usado no mundo atualmente.  

Não havia resíduos teóricos que o justificassem ou que o explicassem, portanto 

novos estudos foram surgindo na área de ensino de línguas e novas estratégias foram 

aparecendo. E foi em meados do século dezenove que vários críticos e especialistas da 

área se reuniram e propuseram novos rumos ao campo do ensino de línguas. Como 

podemos citar Lopes (2002, p. 20), dizendo que os trabalhos desses especialistas 

refletem a demanda por proficiência oral que ocorria naquela época e baseiam-se na 

observação do aprendizado de língua de crianças que ocorria naturalmente.        

Foi então a partir desses estudos e pesquisas que surgiu o Método Direto. Tal 

método é marcado por ser considerado um método natural, o qual os aprendizes são 

totalmente expostos à língua alvo, sendo que a língua nativa do aluno pouco ou quase 

nunca exercia influência na aprendizagem.  

O referido método trouxe grande diferença para o ensino de línguas e influenciou o 

sistema de ensino-aprendizagem de muitos países. De acordo com Richards e Rodgers 

(1986, p. 9) o método direto foi introduzido na França e Alemanha, o qual foi 

oficialmente aprovado em ambos os países e se tornou conhecido nos Estados Unidos 

através de outros estudiosos e pesquisadores que acompanharam o sucesso deste método 

em Escolas de Idiomas.   
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O método direto, segundo Richards e Rodgers (1986, p.9-10), seguia os 

procedimentos e princípios a seguir: 

 As instruções em sala de aula eram conduzidas exclusivamente na língua alvo. 

 Somente vocabulário do dia-a-dia era ensinado. 

 As habilidades de comunicação oral eram construídas a partir de uma cuidadosa 

progressão gradual organizada sobre trocas de perguntas e respostas entre alunos 

e professores. 

 A gramática era ensinada de forma indutiva, isto é, os alunos eram encorajados a 

descobrir por eles mesmos os princípios gramaticais envolvidos no texto. 

 Novos conteúdos eram ensinados oralmente. 

 O vocabulário concreto era ensinado através de demonstrações, objetos, e 

figuras; o vocabulário abstrato era ensinado por meio de associação de idéias. 

 Tanto a fala quanto a compreensão auditiva eram ensinados. 

 A pronúncia correta e a gramática eram ensinadas.  

Exatamente como o método tradicional, o método direto não possuía argumentos 

teóricos que o justificassem, sendo então, reformulado e repensado, contemplando 

assim que sua aplicação no ensino não correspondia ao objetivo principal que era de 

tornar e capacitar o aprendiz apto para a realidade que poderia vivenciar na língua alvo, 

isto é, dar-lhe a oportunidade de vivenciar a aprendizagem da língua estrangeira. 

Richards e Rodgers (1986) ainda asseguram que esse método, além de não considerar a 

realidade prática da sala de aula, enfatizava e distorcia as semelhanças entre o 

aprendizado natural de primeira língua e o aprendizado de língua estrangeira na escola. 

Sendo que o conhecimento oral não era uma necessidade da maioria dos aprendizes.  

Dessa forma, o método direto foi declinando e de acordo com as necessidades 

vigentes da época surge então um novo método, o método da leitura. 

Segundo Stern (1983), o método da leitura restringia deliberadamente o objetivo do 

ensino de línguas para o treinamento em compreensão textual, ou seja, seu objetivo era 

enfatizar a leitura, como sendo de fundamental importância para o ensino secundário.  
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Na década de 1930, o método da leitura adquiriu popularidade nas escolas 

secundárias dos Estados Unidos, e seguido dessa popularidade surgem também críticas 

relacionadas ao ensino, principalmente por desenvolver uma só habilidade, que é a de 

leitura. 

Mudanças na sociedade começaram a surgir, e um aspecto importante que deve ser 

nomeado é o fato histórico da Segunda Guerra Mundial, e com a participação dos 

Estados Unidos na mesma, novas necessidades por parte da comunidade americana 

foram surgindo, mais especificamente o exército americano, que precisou com uma 

devida urgência de falantes fluentes em várias línguas. Devido a isso (Richards e 

Rodgers, 1986) houve a necessidade de criar um programa especial de ensino de línguas 

que fosse ao encontro dessa realidade. E com a participação do governo, vários 

profissionais como lingüistas e informantes na língua foram contratados para que 

atendessem esta demanda. O método foi conhecido como, método do exército e possuía 

qualidades peculiares como o número de alunos por sala, um número reduzido de 

alunos e que se dedicavam em tempo integral ao curso, características que são um 

pouco semelhantes ao ensino de línguas nos dias atuais. Segundo alguns autores como 

Leffa (1988); Lopes (2000); Brown (1994), esses cursos eram característicos por 

utilizarem de atividades orais, drills (exercícios que davam ênfase na pronúncia e 

estruturas) e diálogos eram bastante comuns durante as aulas.  

Seguindo essas características, o método do exército sofreu uma abertura e a 

metodologia utilizada em suas aulas foi adotada por vários institutos de aprendizagem 

de línguas, isto é, por várias escolas e instituições que predominavam o ensino de 

línguas estrangeiras. E segundo Lopes (2002, p. 22) em meados de 1950 o método do 

exército sofreu várias modificações e adaptações, passando a ser conhecido então como 

método áudio-lingual.  

O método áudio-lingual era caracterizado por ser um método comportamental, ou 

seja, era um método baseado no comportamento do ser humano. E sua teoria também 

reforçava a idéia que a língua é uma constituição de hábitos, isto é, através dos hábitos 

que o ser humano se torna um falante. Ao que concerne a este método, Richards e 

Rodgers (1986) afirmam que a língua é um conjunto de hábitos, e através deste conjunto 

de hábitos, ele se torna um falante.  
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Para autores como Richards e Rodgers (1986) Brown (1994) algumas das 

características do método áudio-lingual são:  

 O aprendizado da língua estrangeira é basicamente um mecanismo de formação 

de hábitos. 

 As habilidades da língua são aprendidas mais efetivamente se os itens a serem 

aprendidos na língua alvo forem apresentados na forma falada antes de serem 

vistos na forma escrita. 

 Os significados que as palavras da língua possuem para o falante nativo, pode 

ser aprendido somente dentro de um contexto lingüístico ou cultural e não em 

isolamento. 

Mesmo com essa nova perspectiva no ensino, isto é, esse método para o ensino 

de língua estrangeira, o áudio-lingualismo recebeu várias críticas e sua principal 

crítica foi que o método não correspondia às necessidades dos alunos. Richards e 

Rodgers (1986) afirmam que a língua não podia ser considerada como um conjunto 

de hábitos, devido à capacidade do ser humano de gerar novas frases. 

Vale ressaltar também que no método áudio-lingual ou método Behaviorista, 

como em uma situação de ensino de língua, o professor se destacava por estar no 

centro da aprendizagem, bem como participar de forma ativa, não possibilitando a 

mesma participação ou atuação ao aluno. 

Vendo que não era totalmente benéfico àqueles envolvidos na aprendizagem, o 

método áudio-lingual entrou em declínio e nenhum outro método surgiu, pois a 

partir deste momento as teorias relacionadas ao Ensino de Línguas Estrangeiras 

passaram por inovações, adaptações e até por certas mudanças, chegando assim à 

novas propostas e à novos rumos para o ensino de línguas.    

E como conseqüência, surge a abordagem comunicativa. A abordagem 

comunicativa surgiu com o declínio do método áudio-lingual que tinha suas bases 

no estruturalismo e em uma psicologia behaviorista.  

De acordo com Richards e Rodgers (1986), a origem do ensino comunicativo de 

línguas se deu por mudanças no ensino de línguas britânico em meados dos anos 60. 

Com essas mudanças, o ensino de línguas estrangeiras passou a ser considerado e 
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caracterizado por uma abordagem situacional, isto é, a língua era ensinada por 

intermédio de prática de estruturas básicas com atividades em situações reais e 

significativas (Richards e Rodgers, 1986). 

O ensino comunicativo de línguas possui características bastante diferentes dos 

métodos anteriores, principalmente do método áudio-lingual, como citado 

anteriormente, um método caracterizado por sua abordagem behaviorista, cujas 

repetições e extensos exercícios de drills são forte características nas aulas, sendo 

que há também, praticamente, a total ausência da língua nativa nas aulas, sendo 

permitida, apenas a língua estrangeira.  

Em contra partida, Almeida Filho (1998, p. 36) assegura acerca do ensino 

comunicativo, que é uma abordagem que organiza experiências de aprender em 

termos de atividades relevantes, ou seja, tarefas de real interesse e/ou necessidades 

do aluno para que ele se capacite a usar a língua-alvo para realizar ações de verdade 

na interação com outros falantes-usuários dessa língua. Sendo assim, o ensino 

comunicativo não foca a gramática como sendo elemento primordial na 

aprendizagem de língua estrangeira, característica bastante destacada no método 

tradicional de ensino, mas trata esse elemento como um apoio adquirido pelo 

aprendiz de forma indireta.  

Finocchiaro e Brumfit (em Richards e Rodgers, 1986, p. 67-68) destacam 

algumas das principais características da Abordagem Comunicativa em contraste 

com o método áudio-lingual: 

  O significado é primordial. 

 Os diálogos, se usados, são centrados em funções comunicativas e normalmente 

não são memorizados. 

 A contextualização é uma premissa básica. 

 Aprender uma língua é aprender a se comunicar. 

 A intenção é a comunicação efetiva. 

 Os drills podem ocorrer perifericamente. 

 A pronúncia compreensível é o objetivo. 
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 Qualquer recurso que desenvolva a aprendizagem é aceito, variando de acordo 

com a idade, interesses, etc. 

 O sistema lingüístico da língua-alvo será melhor aprendido através do esforço 

para se comunicar. 

 O objetivo é a competência comunicativa (i.e. a habilidade de usar o sistema 

lingüístico de forma efetiva e apropriada). 

 O desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita pode começar no 

primeiro dia de aula. 

 A tradução poderá ser usada quando o aprendiz necessitar e for se beneficiar 

dela. 

 A variação lingüística é uma noção central nos materiais e na metodologia. 

 A seqüência é determinada através de considerações sobre o conteúdo, função, 

ou significação que mantenha o interesse. 

 O professor auxilia os alunos de toda forma possível, a fim de motivá-los a usar 

a língua-alvo. 

 A linguagem é criada pelo indivíduo, geralmente através de ensaio e erro. 

 A fluência e a linguagem aceitável são os principais objetivos: a acuidade dos 

enunciados é julgada no contexto e não isoladamente. 

 Os aprendizes devem interagir com outras pessoas, de maneira oral, em pares ou 

em grupos ou de forma escrita. 

 O professor não sabe exatamente que linguagem os alunos utilizará.  

 A motivação virá do interesse no que está sendo comunicado através da 

linguagem. 

Enfatizando ainda mais as características da Abordagem Comunicativa, Neves 

(1996, p. 74) também aponta algumas características dessa abordagem, tais como: 
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 Língua como comunicação dentro de um contexto em vez de língua como 

forma; 

 Tarefas (tasks) são as técnicas usadas em sala de aula; 

 O aprendiz deixa de ser visto individualmente para ser visto como membro de 

um grupo social e que administra a sua interação em grupo; 

 O programa de ensino passa a ser negociado entre professor e aluno; 

 Os alunos são responsáveis pelo seu processo de aprendizagem e são usuários 

ativos e criativos da língua; 

 O papel do professor deixa de ser o de autoridade para se tornar o de 

comunicador e orientador; 

 O papel do aluno deixa de ser passivo e exclusivamente receptivo para ser ativo, 

co-comunicador com os colegas e professor, criativo e proponente de atividades. 

Professor e aluno têm os mesmos status. 

Desta forma, podemos perceber as grandes e significativas mudanças e 

alterações que o ensino de línguas estrangeiras sofreu. Mudanças que renovaram 

de forma significativa o ensino, qualificando e contribuindo ainda mais para o 

processo ensino-aprendizagem daqueles que algum dia tiveram ou 

provavelmente terão a oportunidade e/ou necessidade de aprender um novo 

idioma.  

1.2  O ensino de Língua Inglesa: algumas reflexões 

 

... a formação do professor como profissional crítico e reflexivo 

envolve mudanças que, por sua vez, implicam no repensar de 

papéis do professor, do aluno, da instituição escolar. (Ramos, 

2003, p.37) 

 

Vivemos em uma sociedade que há bastante tempo enfrenta grandes mudanças, 

seja na política, na economia ou simplesmente mudanças que estão ligadas ao 

crescimento incontrolável da tecnologia e dos demais recursos tecnológicos. A 
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educação, mais especificamente, o ensino de línguas estrangeiras (Inglês) também tem 

seu momento histórico, suas mudanças, seus processos de transformação e 

aprimoramento. Como destacados anteriormente, por meio de estudos e discussões, 

vários métodos surgiram no decorrer dos anos, de acordo com os fatores históricos, 

sociais e principalmente pelas necessidades da sociedade da época (Stern, 1983). 

Partindo desse pensamento, as várias mudanças que ocorreram no processo 

ensino-aprendizagem de língua inglesa, nos remetem a pensar e destacar algumas 

considerações acerca do ensino de língua inglesa no contexto social atual, isto é, no 

contexto da escola pública, onde podemos encontrar diversos problemas que não 

beneficiam o processo ensino-aprendizagem da língua estrangeira. 

Temos conhecimento de várias dificuldades que os professores de língua inglesa 

identificam em suas salas de aula de rede pública. Muitos alunos por turma, poucas 

aulas de inglês, poucos recursos e indisciplina são fatores que assolam essa realidade e 

que tem deixado muitos profissionais desmotivados e até mesmo sem saber o que fazer 

frente a essa problemática. Muitos alunos estão sem perspectivas de aprendizagem e de 

vida, alunos com pouco ou quase nenhum conhecimento acerca da disciplina, fator este 

que pode se agravar com uma prática de ensino mal orientada, pois se o aluno não sabe, 

de que forma o professor pode dar continuidade ao conteúdo de Língua Inglesa? E 

principalmente, a falta de motivação que os acompanha durante o percurso escolar 

(Assis-Peterson, 2009). 

Neste cenário, a importância da formação do professor tem sido bastante 

ressaltada, isto é, a importância do professor de língua inglesa estar e se sentir 

preparado para encarar a realidade. Vários teóricos apontam para a importância de esse 

professor de língua inglesa desenvolver uma postura crítica-reflexiva em relação ao seu 

fazer pedagógico (Leffa, 2001; Almeida Filho,1999, entre outros). Sobre a postura 

crítica-reflexiva do professor, explicaremos a seguir.  

Ao sairmos do curso de graduação, temos a expectativa de que o nosso trabalho 

em sala de aula será realizado de acordo com os fundamentos adquiridos nos longos 

anos vivenciados na faculdade e acreditamos assim, que conseguiremos realizar um 

trabalho significativo e idealizado para os que compõem o sistema educativo, ou seja, os 

nossos alunos. Mas, quando nos deparamos com este trabalho, com esta realidade, 

constatamos que não estamos à frente daquela idealização pensada primeiramente, mas, 
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enxergamos e ao mesmo tempo nos espantamos com a grandeza e a dimensão desta 

realidade, ou seja, dos problemas existentes em sala de aula, dos problemas existentes 

no sistema educativo e dentre outros.   

  Geralmente, percebemos também comentários por parte dos alunos de que 

aprender Língua Portuguesa ou Matemática é difícil e que na maioria das vezes, é um 

fardo que eles têm que agüentar. No que diz respeito à Língua Inglesa, o comentário de 

vários alunos é que aprender tal língua é praticamente impossível, visto que não se 

aprende nem o Português quanto mais o Inglês.  

Por outro lado, nós professores sentimos o que foi citado anteriormente, o 

espanto à realidade e a temível e angustiante pergunta: o que devo fazer? Frente a isto, 

Almeida Filho (1999) confirma que o professor de língua estrangeira (Inglês) ao 

adentrar em sua sala de aula, age sob a orientação de uma dada abordagem, que é 

embasada pelas competências que ele traz consigo em configurações e níveis distintos. 

Isto é, agimos conforme nossa própria formação, como professores e como seres 

humanos, não se restringindo de nosso sistema pessoal. O que é bastante natural para 

todos nós professores e principalmente aos recém-professores, que por não possuírem 

tanta experiência, agem de acordo com seu conhecimento de língua, de sua própria 

experiência como aluno e conforme sua experiência de vida.  

Com base no que foi relatado acima, cremos que é de suma importância pensar e 

refletir a cerca destas problemáticas encontradas no ensino de língua estrangeira (Inglês) 

na escola pública e, principalmente, o que pode ser planejado ou feito dentro destas 

salas de aula que possam dar um novo rumo ao aprendizado destes alunos envolvidos e 

o que o ensino de Língua Inglesa possa significar para eles dentro de seus contextos 

sociais e até mesmo para suas vidas.  

 Tentamos assim primeiramente, entender as causas e os motivos para tais 

dificuldades vinculados à nossa prática diária. A priori, é importante nos 

fundamentarmos a alguns postulados reflexivos a cerca de nossa postura como 

professores. Pois como Campos e Pessoa (1998) ainda asseguram que as professoras e 

professores que se prendem somente nas suas ações práticas, sem uma reflexão mais 

rigorosa sobre elas, acomodam-se a essa única perspectiva e aceitam, sem críticas, o 

cotidiano de suas escolas, com ações rotineiras no enfrentamento dos problemas que ali 

acontecem, sem vislumbrar as inúmeras alternativas dentro de um universo maior de 
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possibilidades. Esta visão pode nos servir como apoio e estímulo para o que se pretende 

em um âmbito maior com a prática reflexiva. Isto é, as nossas expectativas com a 

prática reflexiva.  

 Quando refletimos colocamos em pauta primeiramente os nossos problemas 

enfrentados e procuramos a partir daí, o que seria útil e aplicável para a transformação 

desejada. Até chegarmos a esta possível solução o primeiro passo é a reflexão, e graças 

a ela conseguimos detectar e fundamentar nossa prática aos postulados teóricos, 

concretizando assim, em uma ação reflexiva. 

 Na ação reflexiva, a lógica da razão e a da emoção estão atreladas 

entre si e caracterizam-se pela visão ampla de perceber os 

problemas. As professoras e os professores com ações reflexivas 

não ficam presos a uma só perspectiva, examinam criteriosamente 

as alternativas que eles se apresentam como viáveis, como também 

aquelas que lhes parecem mais distantes da solução, com o mesmo 

rigor, seriedade e persistência (Campos e Pessoa, 1998, p. 191). 

Percebemos o relevante papel da reflexão em nossa prática, tal como sendo 

fundamental para a realização de um trabalho sério, passível de erros, mas de acertos 

também. O que vale aqui é ressaltar a importância desta prática que deve acompanhar as 

professoras e professores de língua inglesa. Tal como Peninngton (1995, p.706) afirma, 

que para haver mudanças, é necessário haver a necessidade de mudar ou, ao menos o 

desejo de experimentar algo novo, pois as mudanças ocorrem somente quando os 

professores estão motivados para experimentar possibilidades novas, refletir sobre suas 

conseqüências e depois ajustar sua prática e seu pensamento de acordo com os 

resultados alcançados.  

 Segundo Day (1999) a aprendizagem do professor sobre o ensino ocorre quando 

ele é capaz de analisar os fatos à sua volta de forma diferente, com um olhar que não 

dispunha antes. A reflexão dessa forma passa a ser um ato cuidadoso e ao mesmo tempo 

amoroso, no qual o professor se coloca em disposição para descobrir ou detectar os 

problemas e tentar contorná-los de forma significativa. Tornando assim, reflexivo e 

pesquisador de sua própria prática (Celani, 2001).  

 Nestas concepções, passamos a perceber a reflexão na ação e sobre a ação, como 

Ramos (2003, p.37) compreende como uma força potencializadora que orienta o 

professor a buscar respostas aos seus questionamentos e a tomar decisões sobre escolhas 
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a serem feitas com base na sua própria ação pedagógica e em teorias consistentes, 

buscando a transformação.     

 Em uma sociedade tão globalizada e passível de constantes mudanças, vale 

trazer novas concepções ao ensino, no que tange aos planejamentos de aula. Pois, 

acreditamos que de forma contextualizada e integrada, o ensino de língua inglesa nesta 

realidade, ou seja, no ensino público, terá uma nova perspectiva e um novo olhar por 

parte de todos aqueles envolvidos, tanto alunos como e principalmente professores. 

Visando que esta passa a ser de uma disciplina escolar para um veículo próprio e 

significativo de comunicação e de linguagem.  

 Pode-se concluir, segundo Campos e Pessoa (1998, p. 197) a reflexão na ação 

está em relação direta com a ação presente, ou seja, o conhecimento na ação. Significa 

produzir uma pausa- para refletir- em meio à ação, um momento em que paramos para 

pensar, para reorganizar o que estamos fazendo, ou seja, refletindo sobre a ação 

presente.  

 Nas próximas sessões, veremos como e de que forma podemos nos orientar 

acerca do ensino de língua inglesa na realidade da escola pública.   

 

1.2.1 Parâmetros Curriculares Nacionais 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) no que é voltado aos Temas 

Transversais, possui um propósito na Educação de forma que haja uma abrangência em 

seu contexto, uma amplitude que tem por objetivo, educar para a cidadania. O termo 

abrangência é citado e faz referência ao contexto educacional, e é pautado em atitudes e 

reflexões prático-educativas que vão além do propósito estabelecido por cada disciplina. 

Tal argumento remete a pensar sobre um termo bastante conhecido e discutido por 

vários autores e estudiosos, que é a Interdisciplinaridade. 

A Interdisciplinaridade (PCNs,1998) questiona a segmentação entre os diferentes 

campos de conhecimento produzida por uma abordagem que não leva em conta a inter-

relação e a influência entre eles -  questiona a visão compartimentada (disciplinar) da 

realidade sobre a qual a escola, tal como é conhecida, historicamente se constitui. 
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Embora muitos discutam e estabeleçam conceitos favoráveis ao termo 

Interdisciplinaridade, na prática ela é confundida por muitos, a sua essência não é 

utilizada, o que torna assim a prática como Disciplinar e não contextualizada, que é a 

intenção da proposta interdisciplinar. Discutiremos mais sobre Interdisciplinaridade no 

tópico 1.4.   

No que concerne aos PCNs, a proposta educativa no Ensino Fundamental transpassa 

a visão interdisciplinar, que é a de ligar uma a outra disciplina ou à outra ciência, e a 

amarra ao objetivo real educacional, que é voltado ao social, isto é, uma prática pautada 

e preocupada com a realidade social. Uma demanda que carece de respeito, atenção e de 

uma educação cidadã. 

Trata-se da Transversalidade, que segundo os PCNs (1998, p.30), diz respeito à 

possibilidade de se estabelecer, na prática educativa, uma relação entre aprender 

conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) e as questões 

da vida real e de sua transformação (aprender na realidade e da realidade). E a uma 

forma de sistematizar esse trabalho e incluí-lo explícita e estruturalmente na 

organização curricular, garantindo sua continuidade e aprofundamento ao longo da 

escolaridade. Por essa razão a Transversalidade, ou Temas Transversais como é tratado 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, procura difundir uma visão bem mais ampla e 

abrangente do que a visão interdisciplinar que está pautada em ligar ou compartimentar 

uma disciplina à outra.      

A proposta Transversal busca integrar uma disciplina a outra, tal como sendo a 

intenção interdisciplinar, mas busca também trazer conscientização e reflexões sobre a 

vida e o contexto social. Portanto, a educação para a cidadania requer questões 

apresentáveis e que a reflexão seja ponto de partida para uma aprendizagem àqueles 

envolvidos no ensino, os alunos. 

Segundo os PCNs (Orientações Curriculares para o ensino fundamental, 1998, p.26); 

nas várias áreas do currículo escolar existem, implícita ou 

explicitamente, ensinamentos a respeito dos temas transversais, 

isto é, todas educam em relação a questões sociais por meio de 

suas concepções e dos valores que veiculam nos conteúdos, no que 

elegem como critério de avaliação, na metodologia de trabalho que 

adotam, nas situações didáticas que propõem aos alunos. 
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Diante disso faz-se necessária a integração dos temas transversais aos conteúdos 

e às disciplinas escolares passam ser um dos temas de discussão dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 

A importância desta integração está voltada ao convívio escolar, à sociedade e à 

comunidade geral. Por isso, há uma responsabilidade em questão o que torna 

extremamente necessário uma delimitação de objetivos, isto é, é importante que haja um 

objetivo com tal proposta, de forma que as disciplinas estejam adequadas aos temas ou 

tema transversal proposto.  

Ao que concerne a isso, os PCNs (1998, p.27) asseguram que não se trata de que 

os professores das diferentes áreas devam “parar” sua programação para trabalhar os 

temas, mas sim, de que explicitem as relações entre ambos e as incluam como 

conteúdos de sua área, articulando a finalidade do estudo escolar com as questões 

sociais, possibilitando aos alunos o uso dos conhecimentos escolares em sua vida extra-

escolar. Não se trata, portanto, de trabalhá-los paralelamente, mas de trazer para os 

conteúdos e para a metodologia da área a perspectiva dos temas.  

Dessa forma, a integração e a interação dos temas à realidade escolar, passam a 

servir de ponte entre o conhecimento e a sociedade, e os PCNs (1998, p.28) afirmam 

que, caberá aos professores mobilizar tais conteúdos em torno de temáticas escolhidas, 

de forma que as diversas áreas não representem continentes isolados, mas digam 

respeito aos diversos aspectos que compõem o exercício da cidadania. E se tratando a 

isso, é importante salientar que haja uma relação apropriada entre os temas propostos e 

os conteúdos visados por cada área, levando em consideração alguns aspectos de cunho 

organizacional a seguir: 

 * os temas não constituem novas áreas, pressupondo um 

tratamento     integrado nas diferentes áreas; 

* a proposta de transversalidade traz a necessidade de a escola 

refletir e atuar conscientemente na educação de valores e atitudes 

as áreas, garantindo que a perspectiva político-social se expresse 

no direcionamento do trabalho pedagógico (..., p.29); 

* a perspectiva transversal aponta uma transformação da prática 

pedagógica, pois rompe o confinamento de atuação dos professores 

às atividades pedagogicamente formalizadas e amplia a 

responsabilidade com a formação dos alunos. (..., p.29); 

* a inclusão dos temas implica a necessidade de um trabalho 

sistemático e contínuo no decorrer de toda a escolaridade, o que 
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possibilitará um tratamento cada vez mais aprofundado das 

questões eleitas. (..., p.29) 

 

1.3 Dos temas transversais 

Alguns temas foram selecionados e criteriosamente escolhidos para que o proposto 

fosse desenvolvido. Os temas aqui propostos são: Ética, Meio Ambiente, Pluralidade 

Cultural, Saúde, Orientação Sexual, Trabalho e Consumo.  

A Ética é o tema mais trabalhado e que facilmente é encontrado, já que vivemos em 

torno de questões éticas. Embora haja essa acessibilidade, tal tema escapa aos debates 

acadêmicos, pois envolve peculiaridades de cada ser humano envolvido ao contexto 

social, escolar ou acadêmico. Mas, sua reflexão traz consigo, benefícios que podem 

acarretar ganhos favoráveis à realidade e principalmente ao ser humano.  

 

1.3.1 Ética  

Os PCNs (1998) destacam moral e ética como palavras freqüentemente 

empregadas aos sinônimos: conjunto de princípios ou padrões de conduta. Tais 

características são e podem ser consideradas como fortes aspectos a serem tratados em 

realidades sociais.  

A escola, sendo uma dessas realidades, pode tentar e até mesmo padronizar 

princípios éticos ligados à fatores humanos (valores, respeito, integridade), com as 

demais áreas do conhecimento que bordejam entre si. 

Dessa forma, os PCNs (1998, p. 49) asseveram: 

nos costumes, manifesta-se um aspecto fundamental da existência 

humana: a criação de valores. Os diversos grupos e sociedades 

criam formas peculiares de viver e elaboram princípios e regras 

que regulam seu comportamento. Esses princípios e regras 

específicos, em seu conjunto, indicam direitos, obrigações e 

deveres. Não há valores em si, mas sim propriedades atribuídas à 

realidade pelos seres humanos, a partir das relações que 

estabelecem entre si e com a realidade, transformando-a e se 

transformando continuamente. Valorizar significa relacionar-se 

com a natureza, atribuindo-lhe significativos que variam de acordo 

com necessidades, desejos, condições e circunstâncias em que se 

vive. Pela criação culturas, instala-se a referência não apenas ao 

que é, mas ao que deve ser. O que se deve fazer se traduz numa 
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série de prescrições que as sociedades criam para orientar a 

conduta dos indivíduos. Este é o campo da moral e da ética.  

Partindo desse pequeno esboço sobre ética, cabe pensar e refletir a respeito, e o que 

seria utilizável no contexto o qual está sendo referendado, isto é, a escola.  

 

1.3.2 Critérios de seleção dos Temas 

Muitas questões poderiam ser apontadas como temas transversais. Temas estes que 

acarretam questões importantes e que merecem ser discutidas e conceituadas no 

contexto educacional.  

Para isso, alguns critérios foram estabelecidos para defini-los e escolhê-los, dentre 

eles os PCNs (1998, p. 25) destacam:  

 Urgência Social. Quanto mais grave a situação dos problemas ou das questões 

sociais envolvidas, com mais rapidez deve-se agir sobre elas, de forma que 

amplie a visão cidadã e que reflita assim para uma qualidade mais digna de vida. 

 Abrangência nacional. Foi estabelecido dentro deste critério, questões que 

fossem viáveis e que refletissem sobre problemáticas peculiares por todo o país. 

Não proibindo assim, a inserção de outros temas.    

 Possibilidade de ensino e aprendizagem no ensino fundamental. O critério 

estabelecido aqui, foi de assegurar temas que fossem plausíveis e articuláveis 

nessa etapa escolar, bem como a possibilidade de trabalhar os mesmos para que 

se estabeleça uma aprendizagem mais significativa. Trata-se assim, de fazer 

menção a temas relacionados à Saúde, Orientação Sexual, dentre outros.  

 Favorecer a compreensão da realidade e a participação social. Compreende em 

proporcionar aos alunos, ou àqueles envolvidos, a oportunidade de que possam 

intervir e posicionar-se sobre essas e tantas outras questões que norteiam a 

realidade. Possibilitando assim, além de uma visão ampla acerca dos problemas, 

uma conscientização pautada em atitude perante cada uma delas, ou à uma ou 

outra questão social. 

1.4 Interdisciplinaridade nas aulas de Língua Inglesa 
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Pensar em Língua Inglesa nos dias atuais, nos remete a pensar sobre uma questão 

que por muitos já foi entendida e também defendida como indispensável para o ser 

humano. E além dessa importância, muitos estudos nos levam a pensar e refletir que tal 

ensino pode servir para que o aluno (ser humano) conecte seu aprendizado em língua 

estrangeira (no caso Inglês) ao seu cotidiano.  

Muitos termos já foram levantados para explicar e exemplificar tais ligações que 

existem e que ocorrem entre diversas disciplinas. A interdisciplinaridade como já dizia 

Nicolescu (1987), é o meio pelo qual proporciona a oportunidade de que haja tais 

ligações, pra que tanto um aspecto quanto outro seja beneficiado. Por exemplo, as 

regras gramaticais em Língua Inglesa ligadas à gramática do Português podem fazer que 

haja uma compreensão melhor e mais fundamentada em ambas as Línguas, 

proporcionando para os alunos uma aprendizagem significativa. 

No que é direcionado à Interdisciplinaridade é exatamente essa ligação, o que existe 

entre um ou mais pontos em consonância com outro ponto ou outro aspecto ou 

didaticamente falando, disciplinas como exemplificado acima. 

Há muito tempo se vem falando em Interdisciplinaridade entre ciências ou entre 

disciplinas, e vários conceitos têm sido apresentados com a tentativa de demonstrar que 

a habilidade de contextualizar e integrar passaram a ser indispensável para o ambiente 

escolar devido à realidade que estamos inseridos. Isto é, aos problemas escolares 

apresentados, bem como à globalização e o constante crescimento da sociedade.   

Ao se tratar de habilidade, isto é, a ação de contextualizar, integrar e relacionar 

disciplinas e ciências, Machado (1995) assegura que o surgimento desta discussão em 

ambiente escolar vem à tona, pela busca de uma unidade perdida, da interação e da 

complementaridade nas ações envolvendo diferentes disciplinas. Tratando desta forma, 

habilidade como sendo a capacidade de integrar e complementar o que norteia ou 

perpassa de uma disciplina à outra, entre uma ciência à outra, dando assim um suporte 

real e significativo ao tema em questão.  

Para Machado (1995, p.193) 

com o trabalho interdisciplinar, pretende-se o estabelecimento de 

uma intercomunicação efetiva entre as disciplinas, através da 

fixação de um objeto comum diante do qual os objetos particulares 

de cada uma delas constituem sub-objetos. É um instrumentalizar 
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para a compreensão mais efetiva do real, buscando favorecer uma 

compreensão crítica do tema em questão.         

No que concerne a esses conceitos, retornamos a importante questão de gerar 

tais práticas ao contexto escolar. O conhecimento tratado na escola apresenta-se de 

modo tão simplificado que se distancia do saber necessário a uma atuação efetiva fora 

da escola. Assim, mesmo obtendo sucesso nas atividades escolares, muitas pessoas se 

tornam impotentes diante do mundo complexo no qual vivem. Dessa forma, a prática 

interdisciplinar torna-se indispensável para a aprendizagem escolar na realidade atual, 

assegurando um ensino de línguas mais significativo e que atenda às necessidades dos 

alunos. Lembrando que a Interdisciplinaridade envolve uma mudança, tanto na postura 

do educador quanto no pensamento, uma atitude que envolve todos aqueles inseridos no 

processo educativo, tendo como requisito principal, o esforço! Como afirma Fazenda 

(1994, p.92) o projeto interdisciplinar parte da dúvida, da pergunta, das indagações, do 

diálogo da troca, da reciprocidade. Um esforço que pode provocar efeitos 

impressionantes, tais como: o ensino e aprendizagem de informações diferenciadas 

dentro de um contexto, ou seja, uma melhor compreensão dos saberes que se interligam.   

1.5 A Transdisciplinaridade 

 Um pensamento de um estudioso que procura, e ao mesmo tempo sugere 

transformações para o contexto no qual estamos inseridos é Morin (2000, p. 20) que 

afirma que “a reforma do ensino deve levar à reforma do pensamento, e a reforma do 

pensamento deve levar a reforma do ensino.” Assim, tem-se como fundamental importância 

o nosso papel e a nossa função para o contexto educacional ou em qualquer outro lugar 

que se dê a aprendizagem. 

Pensar na afirmação de Morin (ibid), nos incentiva a refletir sobre o que vários 

professores têm feito e deixado de fazer em suas salas de aula. Não tenho a pretensão de 

trazer para este estudo uma discussão acerca de métodos ou de estilos diferenciados de 

fazer ou planejar uma aula, ou partir para um pressuposto sobre problemáticas 

educacionais e ou institucionais. De fato, nosso intuito é o de trazer com esta proposta 

uma reflexão acerca do profissional envolvido na questão: o professor. Este que 

independentemente do método que aplica, produz ou conduz os alunos ao 

conhecimento. O interesse dessa pesquisa está voltado, dessa maneira, à reforma de 

pensamento e de ensino outrora citada e fundamentada por Morin (ibid). 



31 

Partindo desses meios e ideais, surge um termo bastante comentado e ainda hoje 

confundido por muitos: a Transdisciplinaridade, que surgiu por meio de tantos conflitos 

e problemas até então discutidos por vários estudiosos.  

Vários são aqueles que procuram entender tal termo e o real motivo para seu 

aparecimento. Sabemos também que a Transdisciplinaridade se encaixa em todas as 

áreas nas quais envolvem o ser humano, sejam elas religiosas, sociais, filosóficas, o que 

faz dificultar ainda mais sua compreensão e papel na sociedade e no mundo. É 

importante, no entanto, que fique bem claro que a Transdisciplinaridade não é uma nova 

religião, ou uma nova sociologia ou uma nova filosofia. A finalidade dela é voltada pra 

a compreensão do mundo presente. 

Para melhor compreendermos o que vem a ser esse termo, refiro-me às palavras 

de Nicolescu (1987, p. 53), quando diz “a Transdisciplinaridade como prefixo “trans” 

indica, diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das 

diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina.” 

Ela se interessa pela dinâmica gerada pela ação de vários acontecimentos da 

realidade ao mesmo tempo, de forma a tratar um assunto como um todo, ou seja, tudo 

aquilo que envolve num determinado assunto é abordado mesmo não sendo da mesma 

disciplina, porque, querendo ou não, um assunto puxa outro, pois uma ciência 

complementa outra. 

1.5.1 A Transdisciplinaridade na sala de aula de língua inglesa 

As disciplinas podem ser consideradas como ondas que avançam 

separadamente mas se misturam quando chegam à praia... Como 

acontece com o mar, pode haver tempestades, maremotos e 

também calmarias. (Sommerville, apud Celani 1993) 

 

Com base nos problemas já pontuados nas seções anteriores e através das 

reflexões sobre nossa prática pedagógica e das contribuições que essas reflexões 

exercem em nós, enquanto professores e seres humanos, bem como alguns breves 

postulados e conceitos levantados sobre transdisciplinaridade, sugiro uma educação, 

mais especificamente, um ensino de língua estrangeiras (inglês) por meio de uma 

proposta transdisciplinar. Que é de fato um dos objetivos centrais deste trabalho. Como 

pontuado anteriormente, a transdisciplinaridade se interessa pela dinâmica gerada pela 
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ação de vários acontecimentos da realidade ao mesmo tempo, de forma a tratar um 

assunto como um todo. Ela não possui um objeto específico, a transdisciplinaridade vai 

além das disciplinas promovendo uma maior interação entre elas e promovendo também 

uma reflexão sobre o mundo e a sociedade, sugerindo-lhes possíveis melhorias. 

E é exatamente essa a proposta para o ensino de inglês da realidade pública a 

qual muitos professores e a maior parte dos jovens e adolescentes estão situados. Uma 

nova proposta que não visualize a língua inglesa como componente parcial ou separado, 

isto é, uma disciplina que deve ser ensinada e/ou aprendida por si só, com finalidades 

próprias e particulares. A transdisciplinaridade propõe um rompimento com velhos 

paradigmas educacionais afim de que o inglês e todas as outras disciplinas sejam 

percebidas e aceitas como componentes conectados uma a outra e o mais importante, 

que passem a fazer parte da vida escolar desses estudantes promovendo um aprendizado 

amistoso e significativo. 

Para Sommerville (apud Celani, 1993, p. 118) o conceito de 

transdisciplinaridade implica reconhecimento expresso da necessidade e até da 

obrigação de se comunicar com a coletividade e obter sua participação; implica formas 

de se tratar os problemas críticos com quem se defrontam os indivíduos e as sociedades; 

implica ser mediadora de mudanças. 

Certamente o ensino de língua inglesa precisa estar enquadrado nessa 

perspectiva. Uma visão daquela inserida na realidade atual e que não tem produzido 

bons efeitos e nem resultados positivos. Porém, não é fácil aceitar essa visão, essa nova 

proposta, pois, o novo traz surpresas e de certa forma assusta também. Ainda mais 

quando se trata de educação. Mas, no ensino de línguas estrangeiras, essa proposta é 

bastante considerável, bem como em outras disciplinas.  

O ensino de línguas estrangeiras não envolve apenas gramática, regras ou 

estruturas, mas envolve também, aspectos culturais, sociais e aspectos que envolvem 

aquela realidade enfrentada por todos aqueles inseridos no sistema público de educação. 

Sendo assim, pensar em postura transdisciplinar não é algo impossível na educação, no 

que diz respeito ao ensino de língua inglesa é uma convocação à um ensino melhor, 

mais significativo, que abrace todas as questões relevantes para o ser humano e 

principalmente, tendo a língua estrangeira como componente primordial que poderá 

conduzir um novo sistema de ensino. 
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Celani (1993, p. 125) afirma que é preciso coragem, imaginação, criatividade e 

iniciativa para uma reestruturação de atitudes, em um estado de incessante interpelação. 

Mas exige, também, uma reestruturação de novas compreensões e novos sistemas. O 

que necessariamente exclui os esquemas preestabelecidos. O desenvolvimento de uma 

atitude transdisciplinar exige, acima de tudo, a disposição para a troca, a ajuda, a 

cooperação. Pois, dessa forma, ela será possível e se tornará realidade no ensino-

aprendizado de língua estrangeira (inglês). A partir do momento em que houver 

cooperação, interação, ajuda e contribuição dos diversos professores para as suas e 

demais disciplinas, certamente, outras mudanças e outras transformações poderão 

acontecer.                   
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGIA 

Este capítulo está dividido em algumas etapas, e essas etapas serão explicadas a 

seguir. A primeira etapa segue uma breve explicação acerca do tipo dessa pesquisa, que 

é pesquisa-ação. A segunda etapa esboçará e situará o leitor ao contexto em que esta 

pesquisa foi realizada, bem como os participantes da pesquisa. A terceira etapa trata-se 

dos procedimentos e instrumentos utilizados para a análise de dados, e por último, ainda 

nesta etapa, traremos a análise sistemática dos dados.  

2.1 A pesquisa-ação 

A pesquisa-ação, segundo Freitas (2003, p. 14), 

é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com uma ação 

ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 

pesquisadores e participantes representativos de situação ou 

problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

Uma das características que marcam a pesquisa-ação é a própria ação de todos 

aqueles envolvidos na pesquisa. Ela busca soluções eficazes para o campo estudado, 

além, de proporcionar para este mesmo espaço, isto é, para todos os participantes, uma 

produção de conhecimentos e superação de obstáculos e dos problemas destacados na 

pesquisa. 

Segundo Freitas (2001, p. 284), a pesquisa-ação sugere uma auto-reflexão e por 

representar possibilidade de unir teoria e prática, essa metodologia propõe um 

envolvimento maior, ou seja, uma maior interação entre professor-aluno para que a 

prática docente seja aprimorada e que o processo ensino-aprendizagem se torne mais 

significativo. 

Dessa forma, a característica marcante da pesquisa-ação está baseada na 

interação da teoria e da prática, isto é, do saber formal e empírico do sujeito, no caso, do 

estudante envolvido na pesquisa, proporcionando e promovendo transformações. Deste 

modo, essa prática permite ao professor que avalie e critique sua própria prática, afim 
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de que ele transforme sua atuação a partir dos resultados obtidos por uma contínua 

pesquisa e busca por aperfeiçoamento.  

Freitas (2003, p.50) considera que o objetivo principal desta pesquisa é buscar 

uma compreensão global sobre como o professor de língua estrangeira interpreta o 

planejamento a partir da reflexão da própria ação, a pesquisa-ação torna-se, então, 

apropriada a esse contexto, pois possibilita o exercício da reflexão da própria ação e 

transformação dessa ação, caso essa se faça necessário. 

Sendo assim, esta pesquisa propõe ampliar e variar as possibilidades de melhorar 

a prática docente, desenvolvida de forma sistemática e rigorosa, porém, podendo levar a 

resultados mais eficazes. Wallace (1991, p.56) 

Gostaríamos de salientar que esta pesquisa possui também um caráter de 

pesquisa participante, ou seja, o pesquisador participa ativamente de todo o processo de 

coleta e analise de dados, bem como ele (pesquisador) atua como o professor do grupo 

pesquisado.  

2.2. O contexto da pesquisa 

Para melhor situar o leitor, apresentaremos os elementos constituintes dessa 

pesquisa. São eles: a instituição de ensino, os sujeitos da pesquisa, ou seja, os alunos 

envolvidos na pesquisa e os planejamentos de aulas. 

2.2.1 A instituição de Ensino 

Esta pesquisa foi realizada em uma escola municipal de Goiânia, da região 

Sudoeste. A razão pela qual escolhi esta instituição está ligada ao fato de ser o local 

onde atuo profissionalmente. 

A escola está em funcionamento ha muitos anos e atualmente comporta alunos 

do Ciclo II, Ciclo III e EJA (Educação Jovens e Adultos). 

Os alunos do Ciclo II constituem à primeira fase do Ensino Fundamental, que 

correspondem as terceiras, quartas e quintas séries, isto é, ao quarto, quinto e sexto ano. 

Já os alunos do Ciclo III constituem à segunda fase do Ensino Fundamental, que 

correspondem as sextas, sétimas e oitavas séries, isto é, ao sétimo, oitavo e nono ano.  
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Esta pesquisa foi realizada no sétimo ano, que corresponde ao Ciclo III. E a 

razão por esta escolha foi pelo fato de os alunos estarem em fase de construção de 

conhecimento e por não terem tanto conhecimento em língua estrangeira.  

Para a realização da pesquisa, não houve necessidade de observar aulas antes de 

colher dados, pois, já conhecia o ambiente e os participantes deste trabalho.  

A escola pesquisada possui sete salas de aulas, uma sala de professores, uma 

biblioteca, uma sala de informática que também serve para os alunos assistirem a 

filmes. Possui ainda uma quadra poliesportiva. 

2.2.2 Os sujeitos da pesquisa 

Esta pesquisa constitui de quarenta participantes (alunos), mas analisaremos os 

dados de apenas dezesseis alunos. 

A razão pela qual escolhi trabalhar com esta turma, foi pelo fato de os alunos 

estarem em uma fase de crescimento intelectual em língua inglesa, isto é, estão tendo a 

oportunidade de crescerem e conhecerem melhor o idioma. Muitos alunos possuem 

pouco conhecimento de língua, portanto, julgamos interessante trabalhar inglês com 

uma perspectiva transdisciplinar com esses alunos, para que eles consigam perceber as 

conexões que existem entre as várias disciplinas, inclusive as que eles já conhecem e 

estão familiarizados.   

Conforme o artigo 3 da Carta da Transdisciplinaridade quando explica que a 

transdisciplinaridade é complementar à aproximação disciplinar (...) possibilitando 

dessa forma aos alunos envolvidos na pesquisa perceber essas semelhanças, e não 

pensarem a língua estrangeira como componente separado e/ou isolado.   

2.3 Os procedimentos e instrumentos da coleta de dados 

Para a realização da coleta de dados dessa pesquisa utilizei um questionário 

simples aplicado aos alunos antes de iniciar a pesquisa, no intuito de conhecê-los 

melhor, saber de suas áreas de interesses dentro do conhecimento, e outro questionário 

aplicado ao final de cada aula, que pretende levantar as opiniões dos participantes a 

respeito da aula ministrada. Outros instrumentos de coleta de dados utilizados foram os 

relatórios pós-aula e gravador de áudio para a gravação das aulas. 
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2.4 Procedimentos de análise  

Para a realização da análise de dados, será apresentado o planejamento da aula 

ministrada para aquele dia e o que foi executado dentro do planejamento, ou seja, 

apresentarei o momento da pesquisa em que o professor desenvolve sua ação e prática 

pedagógica. Após, apresentaremos as percepções dos alunos em relação à aula e o efeito 

retroativo causado pela mesma.  

É importante ressaltar que durante este percurso de análise, sempre retomaremos 

as teorias apresentadas no primeiro capítulo que deram suporte literário para este 

trabalho.  

O capítulo a seguir, apresenta a análise de dados.   
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE DE DADOS 

O seguinte capítulo visa apresentar os dados obtidos através da análise dos dados 

colhidos durante a pesquisa. Retomaremos também as atividades propostas para cada 

aula, bem como as percepções que os alunos tiveram em relação a cada aula planejada, 

ou seja, apresentaremos os efeitos retroativos que tais planejamentos proporcionaram, 

seguindo de explicações teóricas para dar suporte a tal análise.  

3.1. Análise do Plano de aula sobre o tema Preconceito  

A aula de Inglês foi ministrada no segundo horário, ou seja, das 8:00 as 9:00 e 

conforme o planejado, foram utilizados alguns recursos visuais, tais como: figuras de 

revistas com imagens de pessoas de diferentes raças (negras, brancas, orientais) e outros 

recursos como: TV, DVD, quadro e pincel.  

De acordo com o planejamento, a cena do filme: “O amor é cego” foi passada 

aos alunos e trata-se de uma situação que reflete bem o tema a ser enfocado na aula, que 

é o preconceito. A cena retrata o momento em que o protagonista do filme, Hal, após 

descobrir que Rosemary, sua atual namorada sendo gorda, vai para casa sozinho e 

frustrado com aquela situação, acompanhado a um amigo que foi o responsável por 

desfazer certo feitiço que impedia Hal de enxergar Rosemary gorda, de forma que a 

enxergava pela sua beleza interior. Vimos o preconceito bem caracterizado ao longo da 

trama e em especial nesta cena, a ponto de dar início a outros problemas no 

relacionamento entre os personagens Hal e Rosemary.  

No momento em que a cena era transmitida, eu questionava os alunos acerca do 

preconceito abordado na cena, sempre levando-os a pensar em situações reais, 

vivenciadas diariamente, em seu contexto social e escolar. Todas as respostas eram 

conscientes e enfatizavam a idéia dos males gerados pelo preconceito, mas ao mesmo 

tempo pude perceber a reação de espanto e euforia causada nos alunos ao transmitir a 

cena. Muitos zombavam da situação e apontavam de maneira crítica outros colegas por 

possuírem características físicas semelhantes ou simplesmente por possuírem outras 

características, tais como: cor de pele e tamanho.  
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Quando propomos tais discussões e debates nas aulas, percebemos que a reação 

dos alunos na maioria das vezes é tentar encontrar em seu colega tais características que 

possam ser acentuadas e, desta forma, apontadas de uma maneira prejudicial e 

preconceituosa, levando assim, esses alunos a um constrangimento e ao mesmo tempo 

nos dando a oportunidade, isto é, abrindo espaço ao professor para trazer reflexões 

acerca da problemática gerada em sala de aula e cumprir com o objetivo do 

planejamento, que é discutir e proporcionar momentos de reflexão por meio do ensino 

de língua inglesa.  

Segundo os PCNs (1998, p. 121), este tema propõe uma concepção que busca 

explicitar a diversidade étnica e cultural que compõe a sociedade brasileira, 

compreender suas relações, marcadas por desigualdades socioeconômicas e apontar 

transformações necessárias, oferecendo elementos para a compreensão de que valorizar 

as diferenças não significa aderir aos valores do outro, mas respeitá-los como expressão 

da diversidade, respeito que é, em si, devido a todo ser humano, por sua dignidade 

intrínseca, sem qualquer discriminação.  

Após apresentar a cena do filme, utilizamos o livro didático: New Password; 

read and learn, volume seis, página 156, que é o livro utilizado pela escola, o qual trazia 

um texto referente ao tema proposto. O título do texto era: Boys and Girls. 

O texto era sobre namoro e relacionamento, e também era constituído de um 

diálogo entre duas amigas que se chamavam Ana e Susan. Susan comentava sobre seu 

relacionamento com seu namorado e no diálogo, Susan fala dele e aponta suas 

características tanto físicas quanto pessoais.  

E novamente abrimos espaço a uma discussão a respeito de características tanto 

físicas quanto pessoais do ser humano, embasada na problemática abordada no trecho 

do filme.  

E para finalizar o que foi discutido e estudado na aula, os alunos responderam 

cinco questões que tratam do tema transversal proposto que é o preconceito, 

contextualizado ao que eles já conhecem em Inglês, isto é, contextualizado ao o que eles 

já têm de conhecimento em língua estrangeira. (Ver anexo 4) 

3.1.1. Percepção dos alunos em relação à aula ministrada com o tema Preconceito 
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Um dos pontos primordiais desta aula e das demais, e da pesquisa como um todo 

é que sempre partimos de um alvo e de uma idéia central que é a reflexão. Sem a 

reflexão em cada passo neste trabalho não teríamos alcançado momentos importantes 

como as discussões realizadas e estabelecidas durante as aulas. Como Campos e Pessoa 

(1998, p. 191) ainda asseguram, na ação reflexiva a lógica da razão e a da emoção estão 

atreladas entre si e caracterizam-se pela visão ampla de perceber os problemas. As 

professoras e professores com ações reflexivas não ficam presos a uma só perspectiva, 

examinam criteriosamente as alternativas que a eles se apresentam como viáveis como 

também aquelas que lhes parecem mais distantes da solução, com o mesmo rigor, 

seriedade e persistência. 

Nesta aula, os alunos tiveram a oportunidade de participar e dar suas opiniões 

acerca do que discutíamos o que foi muito bom e relevante para a pesquisa. Com isso, 

conseguimos perceber, além da importância de abrir debates acerca de assuntos como 

este, também a relevância de dar voz e oportunidade aos alunos de discutir e se 

mostrarem ativos durante as aulas. Como podemos perceber em alguns trechos de 

algumas entrevistas realizadas com alguns alunos após a aula. 

Optamos por escolher alguns nomes fictícios para preservar a identidade dos 

alunos que foram entrevistados.  

 

Relato 1: Eu acho uma injustiça, pois no mundo inteiro todos nós 

temos os mesmos direitos. [Trecho da entrevista com a aluna 

Helena].   

 

Relato 2: Eu acho uma coisa horrível o preconceito. E nossa 

conversa foi interessante. [Trecho da entrevista com o aluno João].    

   

Relato 3: Eu acho o preconceito uma coisa muito feia, pois nós 

somos todos iguais. [Trecho da entrevista com o aluno André]. 

 

Embora muitos alunos pensem na importância e demonstrem até mesmo grande 

interesse em discutir assuntos como esses, houve situações e momentos durante a aula 

que alunos não demonstraram tanto interesse e satisfação pela aula e pelo tema, como 

podemos perceber no trecho da entrevista a seguir: 
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Relato 4: Eu acho uma pura bobagem discutir sobre isso. [Trecho 

da entrevista com a aluna Mariana]. 

 

 

Embora houvesse opiniões divergentes, podemos perceber que a maioria 

demonstrou interesse e se sentiu à vontade durante o evento da aula, pois deram suas 

opiniões, participaram e sugeriram que as aulas de língua inglesa fossem dessa forma.     

Com relação à atividade realizada no final da aula, os alunos puderam também 

dar suas opiniões sobre ela. 

 

Relato 5: Eu gostei muito da atividade, porque tinha gravuras e foi 

legal traduzir o texto. [Trecho da entrevista com a aluna Helena].  

 

Como citado e explicado anteriormente em outro capítulo da pesquisa, um dos 

momentos que marcaram o ensino de língua estrangeira foi a época caracterizada pelo 

ensino de idiomas guiado pelo método gramática e tradução. No decorrer desta aula e 

como exemplificado na entrevista acima com a aluna Helena, percebemos algumas 

características do método gramática e tradução fundamentado na atividade proposta e 

dando suporte ao seu desenvolvimento. 

Os alunos acompanharam o texto e, como na citação acima, buscaram a sua 

interpretação e a compreensão textual por intermédio desse método de ensino de língua 

estrangeira.             

3.2 Análise do Plano de aula sobre o tema Drogas  

As aulas de Inglês foram ministradas nos dois últimos horários. No primeiro 

momento levantamos algumas questões e discussões acerca do tema que iríamos 

abordar: as drogas.  

Os alunos tiveram a oportunidade de dar opiniões, contar relatos ou fatos que 

eles conhecem, de amigos, familiares e dentre outras experiências que eles julgassem 

interessante de serem mencionadas. Nesse primeiro momento, os alunos também foram 
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questionados pelo professor a respeito da problemática em questão. Uma das perguntas 

realizadas foi o motivo pelo qual muitas pessoas começam a fumar e serem usuárias de 

drogas. Dentre as respostas dadas, muitos motivos foram apontados, tais como: a 

influência de más amizades, curiosidade e pela maturidade em que muitas pessoas 

alcançam e se julgam aptas ao uso de drogas, cigarro dentre as demais. 

Após esse momento, trabalhamos um texto do livro didático: New Password; 

read and learn, volume seis, página 186 que tem por título: “You´re going to quit 

smoking”, que traz um diálogo entre um casal de namorados, cujo rapaz é fumante e a 

garota tenta convencê-lo a largar do vício, dando a ele também uma lista com dez 

razões para parar de fumar.  

Existe uma importância de adotar textos como esse em sala de aula, pois leva os 

alunos a uma conscientização geral a respeito do problema em questão, a pensarem e 

refletirem sobre seu comportamento na sociedade e na comunidade em que estão 

inseridos, bem como o papel desempenhado por tantos outros seres humanos que 

constituem nossa sociedade.  

Além dessa importância de discutir tais assuntos em sala de aula, é relevante 

destacar que nossa sociedade e nossa educação não estão totalmente preparadas para 

abordar essa temática, ou seja, esse problema das drogas nas escolas. Pouca informação 

nós temos para transmitirmos tais conhecimentos aos alunos, sendo que é importante e 

crucial para o desenvolvimento da aula, bem como aprofundar ainda mais no assunto 

proposto. Falar de drogas envolve mais que uma importante reflexão, evolve também 

conhecimentos específicos acerca do tema.  

Os PCNs (1998, p. 272) asseveram que existe uma série de drogas e cada uma 

traz um efeito ao usuário.  

... O que chamamos habitualmente de “drogas” corresponde às 

drogas psicoativas, que têm atração por atuar no cérebro, 

modificando a sensibilidade, o modo de pensar e, muitas vezes, de 

agir. Isso inclui, além de produtos ilegais como maconha, crack e 

cocaína, os medicamentos para emagrecer que contêm 

anfetaminas, a nicotina, o álcool e a cafeína. Por isso, ao se discutir 

“drogas”, é necessário diferenciá-las. As drogas não são todas 

iguais. São distintas do ponto de vista do risco orgânico, dos 

efeitos e da dependência que podem provocar, da aceitação legal e 

cultural que desfrutam, implicando distintas situações de risco.        
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Durante a leitura do texto do livro didático, muitas outras questões foram 

surgindo e os alunos se sentiam mais livres para darem suas opiniões. 

É importante aqui ressaltar que, durante a aula, demos muita importância às 

reflexões contra o uso de drogas, assim como o professor e os alunos mencionaram os 

males gerados pelas drogas. Não abrimos espaço para discutirmos assuntos mais 

específicos que abordam todo o tema, dessa forma, é importante voltar ao que foi 

destacado na citação acima, reforçando a idéia de que tais assuntos devem ser 

abordados de uma maneira mais aprofundada em sala de aula.  

Dando continuidade a aula, os alunos responderam a algumas questões sobre o 

texto, revisando assim o conteúdo de língua inglesa. Muitos alunos conseguiam 

responder às questões com mais facilidade do que outros alunos, que chamavam o 

professor e sempre pediam para esclarecer suas dúvidas. Em seguida, os alunos 

entregaram as atividades para o professor.  

Logo após, o professor mostrou aos alunos algumas imagens que reforçam a 

idéia discutida e que reforçam ainda mais a reflexão a respeito do tema transversal. A 

primeira imagem era de um cigarro aceso, a segunda imagem, uma plaquinha que 

simboliza: Proibido fumar! E a terceira uma imagem de um homem em fase terminal 

em uma cama de hospital e a família ao lado chorando e desesperada sem saber o que 

fazer.  

Para finalizar a aula, os alunos produziram cartazes com o objetivo de 

conscientizar e mostrar o que tem de melhor, ou seja, o que é melhor do que as drogas. 

Os cartazes construídos por eles receberam o título: “Better than smoking is...” E com 

essa produção, encerramos a aula.  

 

3.2.1 Percepção dos alunos em relação à aula ministrada com o tema Drogas 

Nesta aula tivemos a participação de todos os alunos, embora muito eufóricos e 

dispostos a darem suas opiniões, conseguimos controlar tantas informações que eles 

mesmos transmitiam com o tempo designado para ministrarmos o conteúdo. Para 

exemplificarmos, temos abaixo alguns trechos retirados de algumas entrevistas 

realizadas: 
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Relato 6: Um tema realista e que eu acho bom trabalhar, para 

conscientizarmos mais e aprender mais sobre o assunto. [Trecho da 

entrevista com a aluna Érica]. 

 

Relato 7: É um texto interessante, que fala de um assunto que deve 

ser dialogado entre jovens e adultos. [Trecho da entrevista com o 

aluno Miguel].  

 

Relato 8: A minha opinião é que as pessoas devem parar de fumar. 

[Trecho da entrevista com o aluno Gilberto].     

 

Com relação às atividades realizadas pelos alunos para contextualizarmos o tema 

e a língua inglesa, quatro questões deram suporte às discussões arroladas durante a aula 

e sempre retomavam ao conhecimento dos alunos em língua estrangeira. (ver anexo 6) 

Tais atividades seguem um método já discutido anteriormente em outro capítulo 

da pesquisa. Esse método é o behaviorista. Os alunos completam seqüências repetitivas 

de frases (ver exercício 3) e também outros tipos de exercícios que trazem essa idéia de 

repetição (ver exercício 4).  

Abaixo seguem algumas características do método Behaviorista, também 

conhecido como método áudio-lingual.  

 O aprendizado da língua estrangeira é basicamente um mecanismo 

de formação de hábitos. 

 

 As habilidades da língua são aprendidas mais efetivamente se os 

itens a serem aprendidos na língua alvo forem apresentados na 

forma falada antes de serem vistos na forma escrita. 

 

 A aula teve um segmento bastante interessante, pois contextualizava um assunto 

transversal a uma língua estrangeira, no caso o Inglês. Desta forma, é importante 

perceber a transdisciplinaridade, ou seja, da maneira como planejamos e damos 

prosseguimento à aula, como dito anteriormente, de uma maneira contextualizada. 

 Para Celani (apud Sommerville, p. 118, 1993), o conceito de 

transdisciplinaridade implica reconhecimento expresso da necessidade e até da 

obrigação de se comunicar com a coletividade e obter sua participação; implica formas 
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de se tratar os problemas críticos com que se defrontam os indivíduos e as sociedades; 

implica ser mediadora de mudanças. 

 Novamente, a transdisciplinaridade no ensino de língua inglesa propõe um novo 

olhar, um olhar transformador e que busca oferecer mudanças.   

3.3 Análise do Plano de aula sobre o tema Pobreza  

A aula de Inglês foi ministrada no último horário, das 10:20 as 11:20, e como 

sempre os alunos se mostram muito eufóricos por ser a última aula e por quererem ir 

embora. 

Para dar início a aula, retomamos alguns conteúdos e reflexões já realizadas em 

aulas anteriores, que foram reflexões sobre: Preconceito, Drogas, temas os quais os 

alunos tiveram a oportunidade de discutirem a respeito.  

Para essa aula, foi preparado um material que tinha como tema principal um 

problema bastante emergente e que a muito vem sido discutido: a Pobreza. 

Para dar início a esse tema/problema, primeiramente levantamos o conhecimento 

prévio dos alunos por meio de algumas perguntas tais como:  

 O que é a Pobreza para você? 

 Quais são os fatores que têm causado o crescimento e a não solução desse 

problema? 

Na medida em que os alunos iam respondendo, um clima de debate surgia, havia 

uma interação entre professor e alunos, dessa forma, gerava uma motivação para com 

aquele tema/problema. 

E no momento em que discutíamos essas questões, o professor escrevia no quadro 

as idéias centrais que eram citadas pelos alunos, bem como eram mostradas imagens 

que retratavam tal situação. Na medida em que os alunos viam essas imagens, mais 

eufóricos eles se sentiam em dar suas opiniões e mais motivados ficavam em querer 

participar da aula. 

Para Schütz (2003), a motivação pode ser definida como o conjunto de fatores 

circunstanciais e dinâmicos que determina a conduta de um indivíduo. A motivação é 
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uma força interior propulsora, de importância decisiva no desenvolvimento do ser 

humano. 

 
A origem da motivação é sempre o desejo de se satisfazer 

necessidades. O ser humano é um animal social por natureza e, 

como tal, tem uma necessidade absoluta de se relacionar com os 

outros de seu ambiente. 

Essa tendência integrativa da pessoa é o principal fator interno 

ativador da motivação para muitos de seus atos. Por exemplo, se 

estivermos em um ambiente caracterizado pela presença de uma 

língua estrangeira, naturalmente teremos uma forte e imediata 

motivação para assimilarmos essa ferramenta que nos permite 

interagir no ambiente, dele participar e nele atuar. Aprender uma 

língua fora do ambiente de sua cultura seria como aprender a nadar 

fora d'água. (Schütz, 2003) 
 

Muitos alunos mostravam suas opiniões de diversas maneiras, tais como: 

 

Relato 9: A pobreza é um grave problema social. [Joana] 

 

Relato 10: A pobreza acontece devido ao mau funcionamento do 

governo. [Paulo] 

 

Relato 11: A pobreza tem haver com o fato de muitos não terem 

onde morar. [Gabriel] 

 

Relato 12: A pobreza é sinônimo de infelicidade. [Frederico] 
 

Após esse momento muito caracterizado por reflexões e ao mesmo tempo 

conscientização, os alunos escutariam uma canção que retrata bem o problema sobre a 

Pobreza.  

A canção se chama “Dear Mr. President” da cantora norte-americana Pink. E é 

uma crítica que ela faz exatamente ao governo por não conseguir realizar um trabalho 

que atenda a essa necessidade de vários seres humanos.  

No decorrer da música, houve um comentário de um aluno: 

 

Relato 13: Professor, nos Estados Unidos não existe esse tipo de 

problema, porque lá é um país rico e não tem pobreza. [Miguel] 

 

Outra discussão foi levantada, pois, até em países mais ricos e desenvolvidos 

como os Estados Unidos, há diversas comunidades e regiões que vivenciam esse grave 

problema.  

Após a canção, foi sugerido aos alunos que se juntassem em grupos para que 

juntos pudessem trabalhar a atividade que havia sido planejada. A atividade era com a 
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música executada na aula e era de completar lacunas com palavras provindas em um 

quadro ao lado. Ou seja, os alunos teriam que escutar atentamente a música e preencher 

os espaços que faltavam. (Ver anexo 8) 

Cada grupo recebeu três folhas e em duplas e em trios eles realizavam a 

atividade.  

Uma opinião de uma determinada aluna chamou bastante a atenção:  

 
Relato 14: O número da pobreza tem aumentado porque muitas 

pessoas não se esforçam em buscar trabalho ou pra mudar de vida 

ou melhorar. Preferem ficar acomodados, ir para as ruas e pedir 

esmolas. [Poliana] 
 

Em seguida foi lida uma notícia (Ver anexo 7) retirada do Jornal Estadão, que 

mostrava os dados e porcentagens da pobreza no Brasil. Mostrava também os lugares, 

cidades, estados brasileiros que mais padecem e em que os números se mostram mais 

elevados. Mais uma vez, destacamos a relevância de discutir assuntos como esse em 

ambiente escolar, para que haja momentos de conscientização e que os alunos entendam 

desde já a importância que os PCNs trazem, de que os alunos desenvolvam uma postura 

de respeito e que desde o início da escolaridade, tais assuntos continuem sendo tratados 

cada vez com maiores possibilidades de reflexão, compreensão e autonomia. PCNs 

(1998, p.29) 

Para finalizar a aula, realizamos algumas atividades sobre tudo o que estudamos 

juntos e sobre a canção estudada. Questões referentes ao tema da aula e sobre a música 

também.  

E com essa atividade encerramos o conteúdo do dia e o propósito da aula. O 

objetivo foi alcançado, pois levantamos discussões a respeito do tema, houve interesse 

em participar das aulas e em realizar as atividades contextualizadas. Mais uma vez 

reportando a um conteúdo transdisciplinar, isto é, um estudo que perpassa e vai além de 

outras disciplinas, proporcionando um ensino mais qualitativo.  

 3.3.1 Percepção dos alunos em relação à aula ministrada com o tema Pobreza 

Relato 15: Na minha opinião, a pobreza é uma coisa muito ruim. 

Eu acho a pobreza uma coisa muito triste, pois não gosto de ver 

pessoas sofrerem, chorarem, passar fome. Eu fico com o coração 

na mão de ver uma coisa tão triste. [Trecho da entrevista com a 

aluna Rafaela] 
 

Foi um tema que levantou diversas críticas dos alunos, ou seja, eles puderam 

participar muito da aula e com isso, ganhar muito em termos de conhecimento. 
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Percebemos também muita euforia e vontade de querer participar e dar a opinião acerca 

da temática, o que proporcionou a esta pesquisa um interessante dado observado e 

colhido, pois vimos alguns princípios primordiais para um bom desenvolvimento de 

aula em língua inglesa ou em outra disciplina, tais como: motivação, participação e o 

objeto principal deste estudo, a transdisciplinaridade. Abaixo, seguem-se outros trechos 

de algumas entrevistas realizadas com alguns participantes. 

 

Relato 16: Eu achei muito interessante a aula e também o fato de 

que o professor se referiu a pobreza que é um tema triste e (bonito) 

de se discutir. [Trecho da entrevista com a aluna Mariana] 

 

Relato 17: Pobreza é uma palavra que lembra tristeza, eu penso 

que a pobreza não acaba mais, em todo lugar você vê uma pessoa 

pobre, triste ... [Trecho da entrevista com o aluno Paulo] 

 

Relato 18: O tema deve ser discutido mais vezes em salas de aula 

para os alunos se conscientizarem sobre o problema da vida de 

algumas pessoas. [Trecho da entrevista com o aluno Miguel] 
 

 

Uma proposta curricular voltada para a cidadania deve preocupar-se 

necessariamente com as diversidades existentes na sociedade, uma das bases concretas 

em que se praticam os preceitos éticos. É a ética que norteia e exige de todos- da escola 

e dos educadores em particular-, propostas e iniciativas que visem à superação do 

preconceito e da discriminação. A contribuição da escola na construção da democracia é 

a de promover os princípios éticos de liberdade, dignidade, respeito mútuo, justiça e 

equidade, solidariedade, diálogo no cotidiano; é a de encontrar formas de cumprir o 

princípio constitucional de igualdade, o que exige sensibilidade para a questão da 

diversidade cultural e ações decididas em relação aos problemas pela injustiça social. 

PCNs (1998, p. 129)  

 

3.4. Análise do Plano de aula sobre o tema Meio Ambiente  

A aula de Inglês foi ministrada nos dois últimos horários, isto é, na terceira e 

quarta aula, para dar início à aula, chamamos a atenção dos alunos para o novo tema a 

ser introduzido, que é o Meio Ambiente, para que os alunos pudessem se familiarizar e, 

contudo, direcionarem suas atenções, pensamentos e opiniões para esse tema.  

Para prosseguir com a aula, o professor continuou conversando com os alunos 

acerca da temática e ao mesmo tempo ouvia as opiniões que eles davam. Algumas 
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indagações foram feitas nesse momento de diálogo e interação entre professor e alunos. 

Tais como: 

 Quais são os problemas atuais que enfrentamos com o Meio Ambiente? 

 Quais os fatores que levam a esses problemas? 

A todo instante os alunos davam suas opiniões, falando sobre diversos fatores e 

razões pelas quais o Meio Ambiente é prejudicado, tais como: desmatamento, poluição 

e tantos outros fatores que envolvem a Natureza.  

No decorrer da discussão, alguns alunos começaram a falar sobre as conseqüências 

de todos esses problemas, esses alunos diziam que nós, seres humanos, somos os mais 

prejudicados com tantas catástrofes. A seguir alguns trechos de respostas dadas pelos 

alunos. 

Relato 19: Sem ar puro não conseguimos viver. [Poliana] 

 

Relato 20: Nossa saúde fica debilitada com a poluição e com a 

falta das árvores e etc. [Gabriel] 

 

Relato 21: Precisamos da natureza para continuarmos a existir e 

para que as gerações futuras existam também. [Helena] 

 

Ao iniciar esse debate com os alunos, podemos perceber o interesse e a 

disposição de cada um em dar opiniões, compartilhar experiências, até mesmo sugerir 

idéias e pensamentos que são tão primordiais ao ponto de beneficiar de forma 

significativa a aula e a discussão proposta. Isso acontece bastante em sala de aula, 

quando os professores dispõem de tempo e dedicação em trazer questões tão 

importantes a serem faladas e compartilhadas com os alunos. Esse foi um dado 

interessante que marcou toda a pesquisa, pois assim como em outras aulas, os alunos 

não mediam esforços para dar suas opiniões, sugestões e uma especial e brilhante 

contribuição ao tema abordado.  

Esse interessante dado da pesquisa ocorre porque, conforme os PCNs (1998, p. 

169), essa consciência já chegou à escola e muitas iniciativas têm sido tomadas em 

torno dessa questão, por educadores de todo o país. Por essas razões, vê-se a 
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importância de incluir Meio Ambiente nos currículos escolares como tema transversal, 

permeando toda prática educacional. É fundamental, na sua abordagem, considerar os 

aspectos físicos e biológicos e principalmente, os modos de interação do ser humano 

com a natureza, por meio de suas relações, do trabalho, da ciência, da arte e da 

tecnologia.  

Após as breves e persistentes opiniões e discussões realizadas, delimitamos o 

tema e o propósito da aula, isto é, depois de debatidas as questões que envolvem o Meio 

Ambiente, iniciamos um conteúdo da disciplina de Ciências, cujo nome do conteúdo 

era: “Flower Anatomy” que em Português significa “Anatomia da flor”. (Ver anexo 10) 

Escrevemos no quadro alguns tópicos do conteúdo para que os alunos copiassem 

e após um tempo de aproximadamente dez minutos, iniciamos as explicações. O 

conteúdo tratava das partes da flor, ou seja, da anatomia da flor. Todas suas partes 

foram escritas em Inglês e no momento da explicação, os alunos buscavam as palavras 

cognatas e como se tratava de um assunto que eles já haviam estudando com a 

professora de Ciências, não foi difícil interpretar e entender o que estava sendo lido.  

Neste momento da aula, podemos notar a transdisciplinaridade posta ao plano e 

em seu maior e mais específico conceito, indicando-a como prefixo “trans”, diz respeito 

àquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e 

além de qualquer disciplina. Nicolescu (1987) 

É importante ressaltarmos, que a aula teve um cunho muito mais interdisciplinar 

do que transdisciplinar, por termos trabalhado um tema que foi bastante fundamentado 

nas disciplinas de Ciências e Inglês. 

As disciplinas se entrelaçam e constroem diversos conectivos que as ligam por 

intermédio de todo e até mesmo, qualquer assunto. Foi possível amarrar disciplinas 

aparentemente diferentes por meio de um conteúdo. Esse foi um dado relevante que 

acrescenta ainda mais para a pesquisa e à sua proposta. 

Após o período de explicações, que foi realizado com muita participação dos alunos, 

voltamos a discutir os valores empregados neste conteúdo, dos quais alguns seguem: 

 O que essa discussão tem de importante? 

 Qual intenção ou qual o propósito de aprender esse conteúdo de Ciências? 



51 

Chegamos à conclusão de que estudamos para termos e possuirmos mais 

consciência e saber respeitar e valorizar ainda mais a Natureza e as flores que 

desempenham uma importante tarefa para nossa sobrevivência. 

Para chegarmos a essa conclusão, abrimos novamente um pequeno debate, para 

tratar dessa mesma problemática e outra conclusão a que chegamos foi de que o 

problema maior não é desmatar ou destruir a Natureza, as plantas, flores ou árvores, o 

problema maior era o exagero do ser humano em tratar o Meio Ambiente dessa forma. 

Um aluno disse algo muito importante: 

É necessário desmatar, pois muitos homens e muitas mulheres 

famílias vivem desse tipo de trabalho, o que não pode haver é o 

exagero da parte dele, pois assim como eu (aluno) ele vai precisar 

da natureza, assim como seus filhos, netos, bisnetos. [André] 

 

Podemos perceber outra visão e opinião acerca do problema, isto é, o aluno em 

sua fala mostra a importância de desmatar a natureza em função desse trabalho que 

muitas pessoas fazem para que possam se sustentar e sobreviver. Com isso, percebemos 

os dois lados dos fatos, que são: as desvantagens de realizar tal ato, desmatar a natureza 

e suas riquezas e a necessidade de destruir em função de muitas pessoas que dependem 

desse tipo de trabalho. O fato é que o aluno se mostrou contra o exagero e o grande 

desrespeito com o Meio Ambiente.  

Com essas conclusões a que chegamos, percebemos o resultado de uma ação 

prático-pedagógica reflexiva à qual podemos atribuir a um grande objetivo alcançado 

durante todo esse percurso de pesquisa. Percebemos também a disposição e interesse do 

professor em querer mudar e aprimorar sua prática pedagógica. Lembrando ao que      

Peninngton (1995, p.706) afirma: para haver mudanças é necessário haver a necessidade 

de mudar ou, ao menos o desejo de experimentar algo novo, pois as mudanças ocorrem 

somente quando os professores estão motivados para experimentar possibilidades 

novas, refletir sobre suas conseqüências e depois ajustar sua prática e seu pensamento 

de acordo com os resultados alcançados.  

3.4.1 Percepção dos alunos em relação à aula ministrada com o tema Meio 

Ambiente 

Todo cidadão tem o direito a viver num ambiente saudável e 

agradável, respirar ar puro, beber água potável, passear em lugares 



52 

com paisagens notáveis, apreciar monumentos naturais e culturais 

etc. Defender esses direitos é um dever de cidadania. PCNs (1998, 

p. 183) 

 

A aula com essa temática transversal teve uma grande aceitação por parte dos 

alunos, pois muitos participaram, opinaram e foram verdadeiros agentes que trouxeram 

brilho e mais cor para este trabalho. Podemos ver comentários de alguns alunos abaixo. 

 

Relato 22: É muito ruim saber que o homem está acabando com o 

Meio Ambiente. Penso que ele vai acabar se as pessoas não 

pararem. [Trecho da entrevista com a aluno Mariana] 

 

Relato 23: O tema é muito interessante, pois nós ficamos muito 

mais conscientes sobre o tema e também para nós conhecermos 

tudo sobre o Meio Ambiente. [Trecho da entrevista com o aluno 

Miguel] 

 

Relato 24: Eu penso que o tema é muito importante e que os 

professores de Ciências e Inglês estão alcançando os seus lindos 

objetivos que é preservar o Meio Ambiente. [Trecho da entrevista 

com a aluna Helena]  

 

Podemos notar na fala da aluna Helena uma diferente postura pedagógica entre 

professores e suas respectivas disciplinas, a qual trouxe um olhar diferenciado, uma 

nova percepção acerca de um dado objeto, isto é, de um conteúdo que por estes 

professores foi ministrado. Pode-se notar a importância de tal conteúdo na vida e no 

processo educativo desses adolescentes, que mesmo com pouca experiência de vida, 

conseguem enxergar um pouco da forte ligação que as disciplinas curriculares possuem 

e o mais importante, o quanto elas podem beneficiar tantos jovens, adolescentes e 

alunos por todo o mundo.  

Assim como o artigo 11(Carta da Transdisciplinaridade) assevera, uma educação 

autêntica não pode privilegiar a abstração no conhecimento. Deve ensinar a 

contextualizar, concretizar e globalizar. A educação transdisciplinar reavalia o papel da 

intuição, da imaginação, da sensibilidade e do corpo na transmissão dos conhecimentos.  
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Dando encerramento à aula, os alunos responderam a um pequeno questionário 

(ver anexo 11) que retoma as questões debatidas, bem como a conscientização gerada 

neles. E como forma de levar e expandir essa conscientização, os alunos desenharam em 

cartazes, flores e plantas, como uma forma de dedicar sua atenção e respeito ao Meio 

Ambiente.       

3.4.2 Os questionários 

Os questionários aplicados aos alunos foram de suma importância, pois através 

deles consegui captar e identificar aspectos relevantes para a pesquisa, tais como o 

conhecimento prévio dos alunos, pois foi a partir do que os alunos gostavam e/ou se 

interessavam, que eu pude planejar e guiar as aulas nesta perspectiva transdisciplinar. 

Além do mais, pude conhecer melhor os alunos. 

No primeiro questionário havia perguntas bem simples e foi aplicado antes de 

iniciarem as aulas que seriam ministradas, a fim de identificar o que os alunos 

gostavam. Tal questionário contém seis perguntas das quais duas são perguntas 

fechadas (2 e 6) e quatro são perguntas abertas (1,3,4 e 5). (Ver anexo 1) 

Com este questionário conseguimos identificar o perfil dos alunos, conhecendo-

os melhor. 

O segundo questionário era aplicado ao final de algumas aulas, a fim de saber a 

opinião deles em relação à aula do dia. Esse questionário era constituído de quatro 

perguntas, das quais três eram perguntas abertas (1,2e 3) e uma era fechada (4). (Ver 

anexo 13) 

Neste questionário identificamos aspectos negativos e positivos das aulas e 

perceber fatores que seriam essenciais para os próximos planejamentos de aula. 

 

3.4.3 Relatórios pós-aula 

Um momento extremamente importante ocorrido durante a pesquisa foram os 

relatórios das aulas escritos pelo professor. Como citado anteriormente, ao término de 

cada aula fazíamos comentários acerca da aula ministrada no dia e, dessa forma, 
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conseguíamos pontuar os aspectos relevantes para a pesquisa, tais como: aspectos 

positivos e negativos da aula.  

Sendo assim, esses comentários reflexivos, ou seja, as narrativas acerca do que 

aconteceu na aula, alguns detalhes escritos pelo professor sobre o comportamento e 

interatividade dos alunos em relação ao tema, serviriam de base para analisar os dados 

que estavam sendo colhidos.  

Para Alarcão (2003, p. 53), as narrativas serão tanto mais ricas quanto mais 

elementos significativos se registrarem. Para serem compreensíveis, é importante 

registrar não apenas os fatos, mas também o contexto físico e emocional do momento.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da 

capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano 

como criativo e não como mero reprodutor de idéias e práticas que 

lhe são exteriores. É central, nesta conceptualização, a noção do 

profissional como uma pessoa que, nas situações profissionais, 

tantas vezes incertas e imprevistas, atua de forma inteligente e 

flexível, situada e reativa. Na concepção schöniana (Schön, 1983, 

1987), uma atuação deste tipo é produto de uma mistura integrada 

de ciência, técnica e arte e evidencia uma sensibilidade quase 

artística aos índices, manifestos ou implícitos, na situação em 

presença. (Alarcão, 2003, p. 41)           

 

Nesta etapa final da pesquisa, pudemos notar como foi importante para nossa 

prática pedagógica vivenciar essa experiência de poder atribuir outros pensamentos, 

novas idéias e novas propostas para o campo de trabalho, ou seja, para a sala de aula, 

mais especificadamente, às aulas de língua inglesa.  

 

Muitos estudos vêm sendo realizados na Educação e no ensino de línguas, e 

como educador e pesquisador, penso que a reflexão é e sempre será um mecanismo 

forte que guia e dá suporte a um processo ensino-aprendizagem mais qualitativo e 

significativo.  

 

Segundo Kolb (em Alarcão, 2003, p. 49), a aprendizagem é um processo 

transformador da experiência no decorrer do qual se dá a construção de saber. É por 

meio da aprendizagem que o ser humano é beneficiado e consegue construir uma 

importante ponte para o saber.  

 

Neste sentido, crescemos e aprendemos muito como educadores e professores de 

língua inglesa. Vivemos fatos e damos passos fundamentais para o aprimoramento da 

prática, bem como o alcançamos vários dos objetivos que nortearam essa pesquisa do 

início ao fim. E o mais importante foi que os alunos receberam tais benefícios de forma 

que vivenciaram de maneira tão marcante e fundamental para seus próprios processos 

de aprendizagem. 

 

A cada aula pudemos perceber a reação dos alunos em relação ao tema 

transversal, e detectamos assim uma motivação em participar das aulas, em dar sua 
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opinião, em contribuir com seus pensamentos e idéias tão relevantes que deram 

segmento e mais vitalidade à aula proposta. Percebemos então, pelos dados analisados, 

que os temas sugeridos e planejados foram norteadores a um incentivo à motivação e 

empolgação nas aulas de língua estrangeira (Inglês). Percebemos isso nas falas dos 

estudantes, na reação a cada comentário, bem como em seus olhares espantados e ao 

mesmo tempo surpresos pelas fortes e pertinentes informações ali deliberadas.  

 

Os recursos visuais, tais como imagens, fotografias, bem como aparelhos de TV, 

DVD, aparelho de som, sempre foram importantes nas aulas de Inglês e foram para esta 

pesquisa, fortes contribuintes, isto é, importantes instrumentos para a contribuição de 

aulas mais significativas, interessantes e, principalmente, importantes veículos de 

motivação e interesse por parte dos alunos.  

 

A motivação outrora citada vem pelo desejo de satisfazer necessidades. Pudemos 

notar que a participação dos alunos em todas as aulas foi um resultado de uma 

motivação bem estimulada por intermédio dos temas e atividades sugeridas no 

planejamento de aula. Um interessante fato e dado observado que, a partir do momento 

em que o aluno tem voz em sala de aula, ou seja, quando o aluno fala acerca do tema e 

contribui para o bom andamento da aula, ele ou ela se sente importante no processo 

educativo, se sente importante para o professor e para si mesmo, isto é, ele (aluno) 

ganha muito em seu processo ensino-aprendizagem. (Labov, 1972; Soares, 2008) 

 

Percebemos a Transdisciplinaridade no processo ensino-aprendizagem de língua 

inglesa desses adolescentes. Essa abordagem, como explicado no primeiro capítulo 

deste estudo propõe um novo olhar, uma perspectiva que transpassa e vai além da 

disciplina pela disciplina. Nicolescu (1987)  

 

Como referido, a contribuição da Transdisciplinaridade para esses alunos foi 

significativa, pois não foi somente a aprendizagem em língua inglesa que foi 

beneficiada, a aprendizagem de outras disciplinas pertencentes à grade curricular 

também recebeu contribuições, pois, dessa forma, os alunos conseguiram detectar o 

quanto essas disciplinas são próximas umas das outras, o quanto elas se parecem a partir 

do momento em que, nós na posição de educadores e mediadores, criamos uma ponte 
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entre essas disciplinas e damos a chance e o privilégio aos alunos de perceberem e 

vivenciar essa aprendizagem de forma produtiva. 

 Percebemos de forma evidente os efeitos retroativos ao ministrar cada conteúdo, 

nos referimos a motivação e ao desejo em que tinham de opinar sobre cada tema, em 

resolver algumas questões-problema, bem como desenvolver CAD etapa das atividades 

propostas. 

 

 Porém, notamos também que nem sempre conseguimos alcançar todos os 

alunos. Percebemos em alguns deles, desinteresse e falta de comprometimento com as 

aulas e com os conteúdos. Como o caso da aluna Mariana que não se abriu e tampouco 

se sentiu a vontade com alguns dos temas transversais. Como o caso do tema: 

Preconceito, em que a aluna julgou desnecessária e irrelevante sua participação na aula.  

 

Com isso, notamos que a pesquisa embora tenha sido relevante e muito bem 

orientada, tem suas limitações, isto é, a pesquisa não veio para solucionar um problema 

por completo, este estudo não pode ser tomado como uma resposta concisa para os 

contextos e lugares onde se dão a aprendizagem, seu maior objetivo como pesquisa é 

apresentar uma diferente estratégia para o ambiente em que se dê o processo ensino e 

aprendizagem de língua inglesa para adolescentes, ou seja, levando em consideração 

essa idade do aluno e também sua realidade de vida. Considerando que na escola 

refletem-se vários dos problemas existentes em suas famílias e na própria sociedade.  

 

Portanto, acreditamos que contextualizar a língua inglesa juntamente à 

transdisciplinaridade, promove um estudo sério e sistemático que pode ser desdobrado, 

isto é, aprofundado em futuras pesquisas, para que haja uma aplicabilidade maior e mais 

significativa.  

 

No que diz respeito ao tipo de pesquisa, que é a pesquisa-ação, por ser 

intervencionista, percebemos que refletimos muito antes, durante e após cada aula. A 

pesquisa-ação contribuiu para que refletíssemos sobre a cada etapa da aula, de forma 

que pudéssemos melhorá-la e como conseqüência, refletir sobre nossa postura, isto é, 

sobre nossa própria prática.     
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Para isso, há uma necessidade de dedicação por parte dos educadores, para que 

os alunos se envolvam e participem do processo ensino-aprendizagem, pois com 

dedicação e uma nova postura por parte do docente, a ponte entre a aprendizagem e o 

saber será construída e seguida sem medo pelo estudante. Dewey (em Campos e Pessoa, 

1998, p. 192) ainda explica; a dedicação numa ação reflexiva implica uma atitude 

deliberada na qual acontece o contínuo exame dos próprios conceitos, crenças e os 

efeitos das ações que foram realizadas, com cuidado criterioso e persistente, 

aproximando esses resultados a situações novas, com uma visualização aberta para 

outras posições. 

 

Essa situação, neste estudo, foi exatamente o reflexo causado e vivenciado nas 

aulas de língua inglesa, ou seja, por intermédio da prática transdisciplinar pudemos 

interferir, acrescentar e aprimorar o ensino de Inglês na realidade dessa escola pública e 

abrir espaço ao conhecimento e ao aluno de criar pontes e perceber as semelhanças que 

existem entre os saberes e as disciplinas. Fornecendo oportunidades interessantes e ao 

mesmo tempo, únicas àquele momento, àquela ocasião.  
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ANEXO 1 

Questionário inicial com os alunos 

 

Escola Municipal Geralda de Aquino 

Nome: _________________________________________________ 

 

1) Que tipo de leitura você gosta? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2) Dentre as opções abaixo, qual leitura você lê ou qual você mais gosta? 

 

(   ) Literatura 

(   ) Jornal 

(   ) Gibi 

(   ) Revista  

(   ) Outros _______________________________________________________ 

3) Que tipo de programa você gosta de assistir? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4) Qual disciplina (matéria) da escola você mais gosta? Por quê? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5) Como você gostaria que fossem suas aulas de Inglês? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

6) Você gosta de estudar? 

(   ) Sim                                                           (   ) Não 
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ANEXO 1.1 

Tabulação de dados colhidos pelo questionário inicial (Respostas) 

 

Escola Municipal Geralda de Aquino 

Nome: _________________________________________________ 

 

1) Que tipo de leitura você gosta? 

- 3 alunos optam por mais de um tipo de leitura; 

- 2 alunos optam por gibi; 

- 6 alunos optam por literatura em geral (contos, romances);  

- 4 alunos optam noticiários (jornais, revistas); 

- 2 alunos não gostam de ler. 

2) Dentre as opções abaixo, qual leitura você lê ou qual você mais gosta? 

- 4 alunos gostam de literatura; 

- 4 alunos gostam de jornais; 

- 4 alunos gostam de revistas; 

- 4 alunos gostam de gibis; 

- 4 alunos gostam de outras leituras. 

Observação: Os alunos votaram em mais de um opção. 

 

3) Que tipo de programa você gosta de assistir? 

 

Todos os alunos envolvidos na pesquisa optam por programas de 

entretenimento, tais como: novelas, filmes e programas de auditório.  
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4) Qual disciplina (matéria) da escola você mais gosta? Por quê? 

 

- 1 aluno optou por História; 

- 5 alunos optaram por Ciências; 

- 4 alunos optaram por Inglês; 

- 1 aluno optou por Matemática; 

- 5 alunos optaram por Arte. 

 

5) Como você gostaria que fossem suas aulas de Inglês? 

 

- 6 alunos gostariam que as aulas fossem mais divertidas, com atividades 

práticas e mais interessantes; 

- 3 alunos gostariam que as aulas envolvessem atividades artísticas, tais como: 

maquetes, pinturas e mais atividades para casa; 

- 1 aluno gostaria que as aulas não envolvessem atividades para casa; 

- 4 alunos gostam das aulas como estão; 

- 1 aluno gostaria que as aulas de Inglês envolvessem conteúdos mais difíceis; 

- 1 aluno gostaria que as aulas não houvesse barulho e que o professor desse 

mais atenção aos alunos com mais dificuldade. 

  

6) Você gosta de estudar? 

- 12 alunos gostam de estudar; 

- 4 alunos não gostam de estudar. 
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ANEXO 2 

 

 
                                                                        

Universidade Federal de Goiás 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

                                         
Goiânia, 05 de Outubro de 2009. 
  

Sr(s). Pais e/ou Responsáveis 

 

Eu, Thiago Morais de Araújo, professor efetivo de inglês da Escola 

Municipal Geralda de Aquino, com autorização da diretora dessa unidade de ensino, 

Maria Eleuza, e sob orientação da professora Mestra Elizabete Francisca de Oliveira 

Pereira, professora e Coordenadora do CEPAE (Colégio de Aplicação e Pesquisa 

Aplicada à Educação) juntamente com a Faculdade de Letras, da Universidade Federal 

de Goiás, gostaria de pedir sua permissão para que seu/sua filho(a) possa participar da 

pesquisa que estou realizando para o curso de Especialização em Lingüística Aplicada: 

ensino-aprendizagem de língua estrangeira, da Universidade Federal de Goiás, sobre a 

transdisciplinaridade nas aulas de Inglês como um meio de melhorar o ensino de língua 

inglesa, no contexto da escola pública.  

Nessa pesquisa realizarei aulas diferenciadas de inglês, com textos 

diferenciados, músicas e filmes, aplicarei questionários aos seus filhos(as) sobre essas 

aulas com a finalidade de verificar os aspectos positivos e negativos das mesmas para 

que eu possa estudar e analisar com muito cuidado as aulas ministradas aos alunos(as). 

Ainda pretendo, com a autorização dos Sr(s). Pais e/ou Responsáveis, filmar estas aulas. 

Tais filmagens serão utilizadas somente para fins de pesquisa e apenas para meu uso na 

análise da aula, com o intuito de avaliar, cuidadosamente, o que aconteceu durante cada 

aula. 

Por fim, para que não haja identificação dos alunos, serão usados 

pseudônimos durante a pesquisa, a pedido da Universidade. A qualquer momento, seu 

filho(a) pode deixar de participar desta pesquisa, sem nenhum problema. O objetivo 
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dessa pesquisa é tentar encontrar formas de melhorar o ensino em nossas escolas, 

principalmente, públicas. 

Quaisquer dúvidas que os Sr(s). venham a ter, estarei a disposição no 

colégio ou por email (morais.thiago000@gmail.com) para esclarecê-las. Gostaria, mais 

uma vez, de reforçar que essa pesquisa somente será realizada com a permissão dos 

Sr(s). 

Grato pela atenção, 

 

__________________________________________________________ 

Professor Thiago Morais de Araújo 

 

Goiânia, 05 de Outubro de 2009. 

 

Eu, ___________________________________________________________________ 

(Responsável), RG / CPF____________________________________, abaixo assinado, 

responsável por__________________________________________________________ 

(Aluno(a)), autorizo a sua participação no estudo “Transdisciplinaridade no ensino de 

Língua Inglesa”, como sujeito e fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo 

pesquisador Thiago Morais de Araújo sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção do acompanhamento 

prestado ao sujeito pesquisado. 

 

Nome do Responsável: __________________________________________________ 

 

Assinatura do Responsável: ______________________________________________ 

 

 

Nome do Aluno(a): _____________________________________________________ 

 

Assinatura do Aluno(a): __________________________________________________ 
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ANEXO 3 

Amostra do texto usado na primeira aula (Preconceito) 
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ANEXO 4 

Amostra da atividade realizada na primeira aula (Preconceito) 

 

Escola Municipal Geralda de Aquino 

ACTIVITIES (Respostas em Inglês) 

 

1) Quais são as personagens do texto? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2) Onde essas personagens estão? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3) Quais são as características físicas e pessoais do namorado de Susan? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4) Na sua opinião, qual é a moral da história, ou seja, a mensagem principal do 

texto e do trecho do filme? (Responda em Português) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5) Agora, escreva as características que você considera importantes em uma pessoa 

para namorar, ou apenas ser um amigo.  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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ANEXO 5 

Amostra do texto usado na segunda aula (Drogas) 
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ANEXO 6 

Amostra da atividade realizada na segunda aula (Drogas) 

Escola Municipal Geralda de Aquino 

ACTIVITIES 

1) Qual é a moral da história? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2) Você concorda com a atitude da garota no final do diálogo? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3) Complete as frases com as palavras abaixo: 

 

DANGEROUS – SMOKING – LIKE – HABIT 

a) I dont´t _________ cigarette. 

b) Nicotine is a ____________ substance! 

c) You´re going to quit _____________ . 

 

4) Atividade da página 189. 

___________________________________________________________ 

 

5) Produção do cartaz!! 

 

“ BETTER THAN SMOKING IS ... ” 
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ANEXO 7 

Amostra do texto usado na terceira aula (Pobreza) 

 

A Pobreza Absoluta 

 

Quando se fala em desigualdades sociais e pobreza no Brasil, não se trata de 

centenas de pessoas, mas em milhões que vivem na pobreza absoluta. Essas pessoas 

sobrevivem apenas com 1/4 de salário mínimo no máximo! A pobreza absoluta 

apresenta-se maior nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Para se ter uma idéia, o 

Nordeste, em 1988, apresentava o maior índice (58,8%) ou seja, 23776300 pessoas 

viviam na pobreza absoluta.  

Em 1988, o IBGE detectou, através da Pesquisa Nacional por Amostra em 

Domicílios, que 29,1% da população ativa do Brasil ganhava até l salário mínimo, e 

23,7% recebia mensalmente de l a 2 salários mínimos. Pode-se concluir que 52,8% da 

população ativa recebe até 2 salários mínimos mensais.  

Com esses dados, fica evidente que a mais da metade da população brasileira 

não tem recursos para a sobrevivência básica. Além dessas pessoas, tem-se que recordar 

que o contingente de desempregados também é muito elevado no Brasil, que vivem em 

piores condições piores que as desses assalariados. As condições de miserabilidade da 

população estão ligadas aos péssimos salários pagos.  
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ANEXO 8 – Amostra da Canção  

Dear Mr. President     Pink 

Dear Mr. President, 

Come take a walk with me. (Take a walk with me) 

Let's pretend we're just two people and 

You're not better than me. 

I'd like to ask you some _________ if we can speak honestly. 

What do you feel when you see all the homeless on the street? 

Who do you pray for at night before you go to sleep? 

What do you feel when you look in the mirror? Are you proud? 

How do you sleep while the rest of us cry? 

How do you dream when a mother has no chance to say goodbye? 

How do you walk with your head held high? 

Can you even look me in the eye, and tell my why? 

Dear Mr. ___________, 

Were you a lonely boy? (Were you a lonely boy) 

Are you a lonely ______? (Are you a lonely boy?) 

How can you say, no child is left behind? 

We're not dumb and we're not blind. 

They're all sitting in your cells, while you pave the road to hell. 

What kind of father would take his own daughter's rights away? 

And what kind of father might hate his own daughter if she were gay? 

I can only imagine what the first lady has to say 

You've come a long way from whiskey and cocaine. 

How do you _______ while the rest of us cry? 

How do you dream when a mother has no chance to say ___________? 

How do you walk with your head held high? 

Can you ______ _______ me in the eye? 

Let me tell you 'bout hard _______ 

Minimum wage with a baby on the way 

Let me tell you 'bout hard work 

Rebuilding your house after the bombs took them away 

Let me tell you 'bout hard work 

Building a bed out of a cardboard box 

Let me tell you 'bout hard work 

Hard work, Hard work You don't know nothing 'bout hard work 

Hard work, Hard work, Ohhh 

(How do you sleep at night?) 

(How do you walk with your head held high?) 

Dear Mr. President, You'd never take a walk with ____. 

Would you? 

 

President – questions – goodbye – even look – work –  

Boy – me – sleep.    
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ANEXO 9 

Amostra da atividade realizada (Pobreza) 

ACTIVITIES 

1) Circule a palavra que não é semelhante, isto é, a palavra que não é sinônima as 

outras: 

 

a) RED – BLUE – BOOK – BLACK 

 

b) BRAZIL – E.U.A – COOKIES – JAPAN  

 

2) Qual é a tradução correta para a frase abaixo: 

 

HOW DO YOU SLEEP WHILE THE REST OF US CRY ? 

 

a) Como você dorme enquanto todos nós choramos?   (   ) 

b) Como você dorme enquanto todos nós sofremos?    (   ) 

c) Como você dorme enquanto todos nós dormimos?   (   ) 

 

3) De acordo com o texto lido e a canção estudada, qual é a mensagem de reflexão 

que você deixa para todos esses problemas sociais? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

4) Retire do texto a passagem que você considera mais interessante, isto é, a frase 

ou o trecho da música que retrata bem esta questão problema. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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ANEXO 10 

Amostra do texto usado na quarta aula (Meio Ambiente) 

 

Flower Anatomy 

 

 

 

 

The Flower: 

The flower is the reproductive unit of some plants (angiosperms). Parts of the flower include 

petals, sepals, one or more carpels (the female reproductive organs), and stamens (the male 

reproductive organs).  

The Female Reproductive Organs: 
The pistil is the collective term for the carpel(s). Each carpel includes an ovary (where 

the ovules are produced; ovules are the female reproductive cells, the eggs), a style (a 

tube on top of the ovary), and a stigma (which receives the pollen during fertilization).  

The Male Reproductive Organs: 
Stamens are the male reproductive parts of flowers. A stamen consists of an anther 

(which produces pollen) and a filament. The pollen consists of the male reproductive 

cells; they fertilize ovules.  

Fertilization: 
Pollen must fertilize an ovule to produce a viable seed. This process is called 

pollination, and is often aided by animals like bees, which fly from flower to flower 

collecting sweet nectar. As they visit flowers, they spread pollen around, depositing it 

http://www.enchantedlearning.com/subjects/plants/glossary/indexp.shtml#petal
http://www.enchantedlearning.com/subjects/plants/glossary/indexs.shtml#sepal
http://www.enchantedlearning.com/subjects/plants/glossary/indexc.shtml#carpel
http://www.enchantedlearning.com/subjects/plants/glossary/indexo.shtml#ovary
http://www.enchantedlearning.com/subjects/plants/glossary/indexs.shtml#style
http://www.enchantedlearning.com/subjects/plants/glossary/indexs.shtml#stigma
http://www.enchantedlearning.com/subjects/plants/glossary/indexs.shtml#stamen
http://www.enchantedlearning.com/subjects/insects/bee/Honeybeecoloring.shtml
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on some stigmas. After a male's pollen grains have landed on the stigma during 

fertilization, pollen tubes develop within the style, burrowing down to the ovary, where 

the sperm fertilizes an ovum (an egg cell), in the ovule. After fertilization, the ovule 

develops into a seed in the ovary.  

Types of Flowers: 
Some flowers (called perfect flowers) have both male and female reproductive organs; 

some flowers (called imperfect flowers) have only male reproductive organs or only 

female reproductive organs. Some plants have both male and female flowers, while 

other have males on one plant and females on another. Complete flowers have stamens, 

a pistil, petals, and sepals. Incomplete flowers lack one of these parts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enchantedlearning.com/subjects/plants/glossary/indexp.shtml#perfectflower
http://www.enchantedlearning.com/subjects/plants/glossary/indexi.shtml#imperfectflower
http://www.enchantedlearning.com/subjects/plants/glossary/indexc.shtml#completeflower
http://www.enchantedlearning.com/subjects/plants/glossary/indexs.shtml#stamen
http://www.enchantedlearning.com/subjects/plants/glossary/indexp.shtml#pistil
http://www.enchantedlearning.com/subjects/plants/glossary/indexp.shtml#petal
http://www.enchantedlearning.com/subjects/plants/glossary/indexs.shtml#sepal
http://www.enchantedlearning.com/subjects/plants/glossary/indexi.shtml#incompleteflower
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ANEXO 11 

Amostra da atividade realizada (Meio Ambiente) 

 

ACTIVITIES 

 

1) Coloque as frases abaixo na ordem: 

a) Like / I / red / flowers 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

b) Don´t / I / have / flowers  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

2) Responda as questões abaixo: 

 

What kind of flowers do you like? 

 

(   ) Red flowers           (   ) Yellow flowers            (   ) White flowers 

 

3) O que você pode fazer para melhorar nosso Meio Ambiente? Que conselho você 

daria as pessoas que não cuidam bem do Meio Ambiente? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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ANEXO 12 

Exemplos de algumas atividades realizadas por alunos 
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ANEXO 12.1 
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ANEXO 12.2 
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ANEXO 

12.3
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ANEXO 13 

 

Escola Municipal Geralda de Aquino                                            Date:__________ 

Teacher: Thiago                                                                                G2 

English  

 

ANSWER THE QUESTIONS 

 

1) O que você achou mais interessante na aula hoje? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

2) Do que você não gostou da aula hoje? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

3) Qual é a sua opinião sobre o tema que nós conversamos hoje? Ou seja, o que 
você pensa a respeito do __________ ? ( tema da aula) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

4) Você gostou da aula? 

(   ) SIM                                                              (   ) NÃO 
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ANEXO 14 

PLANOS DE AULA  

PLANEJAMENTO DE AULA 

Ano: 2009                                Data: 06/10/09                         Carga horária:60 minutos 
Objetivo da aula: Leitura, Reflexão e Produção. 

Tema da aula: Preconceito 
Objetivos Específicos Atividades / Tempo Recursos Metodologia 

*Destacar a 
importância da 
compreensão e 
interpretação de 
textos em Inglês a 
cerca de um tema 
transversal (ético). 
 
*Motivar os alunos a 
uma discussão a 
cerca do tema, 
atribuindo seus 
valores e princípios 
morais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Apresentar uma cena do filma: “O 
amor é cego!”  
Descrição da cena: Momento em 
que Hal (protagonista do filme) 
descobre como sua namorada 
Rosemary realmente é. 
 
*Introduzir o tema a ser estudado e 
analisado, e levantar o 
conhecimento prévio dos alunos a 
respeito da cena assistida. 
 
*Apresentar e ler um texto em 
Inglês que tem por título: “Boys 
and Girls” Livro: New Password: 
Read and Learn. Volume: 6, página: 
156.   
 
*Para a realização da leitura, é 
importante a utilização de algumas 
técnicas de leitura, bem como: 
skimming, scanning, cognatos e 
etc. 
 
*Atividade complementar de 
reflexão referente ao texto. 
Perguntas de reflexão que retomam 
ao tema transversal proposto: 
preconceito.  
 
 

*Televisão, DVD. 
 
*Quadro e pincel. 
 
*Livros para a 
leitura do texto. 
 
*Atividades no 
caderno. 
 
 

*A interação será 
de grande 
relevância para a 
aplicação do 
conteúdo 
planejado. 
 
*A relação 
professor- 
alunos fornecerá 
debates nos 
quais as 
opiniões dadas 
serão de suma 
importância para 
a transmissão do 
tema proposto. 
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ANEXO 14.1 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

Ano: 2009                                Data: 07/10/09                         Carga horária:60 minutos 
Objetivo da aula: Leitura, Interpretação e Produção. 

Tema da aula: Drogas 
Objetivos Específicos Atividades / Tempo Recursos Metodologia 

*Destacar a 
importância da 
compreensão e 
interpretação de um 
texto em Inglês a 
respeito de um 
assunto polêmico: 
cigarro. 
 
*Motivar os alunos a 
uma discussão a 
cerca dos males 
causados pelo 
cigarro, tendo como 
ponto de partida, o 
conhecimento prévio 
dos mesmos a 
respeito do tema, de 
forma que eles 
opinem e reflitam 
sobre o texto lido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Introduzir o assunto com a turma, 
isto é, falar sobre o cigarro, 
questionar os alunos a respeito do 
que sabem sobre o assunto. 
 
*Fazer a leitura e interpretação de 
um texto em língua inglesa, com o 
título: “You´re going to quit 
smoking!” livro: New password, 
volume 6, página: 186. 
 
*Realizar algumas atividades 
escritas após a leitura do texto e 
dos levantamentos reflexivos 
realizados a cerca do assunto.  
  
*Atividade do livro, página: 189. 
Atividade realizada de forma oral 
com os alunos, a qual eles teriam 
que responder “Yes” ou “No” 
sobre algumas questões que 
buscam levá-los à reflexão.  
  
*Ao término, os alunos devem 
produzir cartazes com figuras que 
retratam os valores humanos, a 
conscientização e etc. 
Os cartazes levam o título: “Better 
than smoking is...”  
 
 

*Quadro e pincel. 
 
*Livros para a 
leitura do texto. 
 
*Atividades no 
caderno. 
 
*Cartazes, colas, 
tesouras. 
 

*A interação será 
de grande 
relevância para a 
aplicação do 
conteúdo 
planejado. 
 
*A relação 
professor- 
alunos fornecerá 
debates nos 
quais as 
opiniões dadas 
serão de suma 
importância para 
a transmissão do 
tema proposto. 
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ANEXO 14.2 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

Ano: 2009                                Data: 12/11/09                         Carga horária:60 minutos 

Objetivo da aula: Discussão e Conscientização   

Tema da aula: Pobreza  

Objetivos Específicos Atividades  Recursos Metodologia 

*Levar os alunos à 

discussões favoráveis 

acerca do tema 

proposto; Pobreza. 

 

*Interpretação de 

uma canção em Inglês 

que trata do assunto 

polêmico em questão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Introduzir e discutir as questões 

sobre o tema: Pobreza com os 

alunos, exemplificando com 

imagens que tratam essa 

problemática. 

 

*Ler uma notícia de jornal sobre os 

problemas que o Brasil enfrenta 

com a pobreza. Título da notícia: 

“A pobreza absoluta”. Texto 

retirado da página: 

www.estadão.com.br. Data de 

publicação: 09/10/2009 (sexta-feira).  

 

*Tocar a canção: “Dear Mr. 

President” (Pink) que trata do tema 

da aula, buscar interpretá-la com 

base nas discussões, em seguida, os 

alunos terão que preencher algumas 

lacunas que estão faltando. 

 

*Realização de atividade em grupo. 

Os alunos terão que responder 

alguns exercícios sobre a música e 

sobre o tema. Atividade a ser 

entregue. 

 

 

*Ao término da aula, os alunos 

terão que responder o questionário 

sobre a aula.   

*Quadro e 

pincel. 

 

*Letras da 

música e 

cadernos para a 

realização dos 

exercícios. 

 

*Figuras e 

imagens que 

tratam da 

problemática em 

questão. 

 

*Aparelho de 

som e CD. 

 

  

 

*A interação será 

de grande 

relevância para a 

aplicação do 

conteúdo 

planejado. 

 

*A relação 

professor- alunos 

fornecerá debates 

nos quais as 

opiniões dadas 

serão de suma 

importância para 

a transmissão do 

tema proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.estadão.com.br/
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ANEXO 14.3 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

Ano: 2009                                Data: 26/11/09                         Carga horária:120 minutos 

Objetivo da aula: Leitura, produção e Conscientização   

Tema da aula: Meio Ambiente, Artes e Língua Estrangeira.    

Objetivos Específicos Atividades Recursos Metodologia 

*Ler e interpretar um 

texto em Inglês sobre 

um conteúdo de 

Ciências, cujo tema é 

a Anatomia da Flor 

(Meio Ambiente); 

 

*Buscar a partir das 

explicações acerca do 

tema, reflexões 

importantes para o 

cuidado e respeito 

com o Meio Ambiente.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Introduzir e discutir as questões 

sobre o tema: Meio Ambiente com 

os alunos, exemplificando com 

imagens e gravuras que tratam essa 

problemática. 

 

*Introduzir o conteúdo da aula que 

levanta questões da disciplina de 

Ciências (Flower Anatomy- 

Anatomia da Flor), explicando as 

funções e cada parte da flor em 

Inglês;  

 

*Os alunos terão que responder a 

um pequeno questionário sobre o 

conteúdo ministrado;  

 

*Realização de atividade em grupo. 

Os alunos terão que produzir 

cartazes com flores e desenhos que 

exemplificam a questão do Meio 

Ambiente e que ao mesmo tempo, 

traz conscientização. Os alunos 

terão que produzir esses desenhos, 

utilizando as cores primárias e 

secundárias; 

 

*Ao término da aula, os alunos 

terão que responder o questionário 

sobre a aula.   

*Quadro e 

pincel. 

 

*handouts, livro 

de Ciências; 

 

*Figuras e 

imagens que 

tratam da 

problemática em 

questão. 

 

*Cartazes e lápis 

de cor para a 

produção final.  

 

  

 

*A interação será 

de grande 

relevância para a 

aplicação do 

conteúdo 

planejado. 

 

*A relação 

professor- alunos 

fornecerá debates 

nos quais as 

opiniões dadas 

serão de suma 

importância para 

a transmissão do 

tema proposto. 

 


