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RESUMO 

 

O presente trabalho visa à análise da formação do profissional de Letras atuante como 

professor(a) de inglês para crianças entre 6 e 10 anos de idade. Num primeiro momento da 

pesquisa, examinamos textos legais, estudos de teóricos e pesquisadores que sustentaram 

nosso julgamento de que há peculiaridades em relação ao processo de ensino-aprendizagem 

da faixa etária em questão, por isso a importância de o Curso de Letras oferecer disciplinas 

didático-pedagógicas específicas sobre o desenvolvimento infantil. A fim de conhecer e 

analisar a experiência docente de professores de inglês, que lecionam para crianças, aplicamos 

um questionário que consta de perguntas relacionadas: à formação, ao material didático, às 

aulas, à criança como aprendiz, dentre outras. Com base nas informações obtidas 

apresentamos algumas considerações que, esperamos, contribuam para conscientizar os 

órgãos responsáveis e professores de inglês a respeito de possíveis implicações no ensino do 

idioma para crianças devido às carências na formação deste profissional.  

 Palavras-chave: 1. Ensino de inglês como LE; 2. Ensino/aprendizagem infantil; 3. 

Formação do Profissional de Letras 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This work aims at questioning the graduation of professionals in Curso de Letras, São 

Paulo - Brazil,  who teach English as a foreign language (EFL) to children from 6 to 10 years 

old. To begin with, we considered legal texts and studies from well-known researchers which 

sustain our judgment about the existence of peculiarities towards the processes of teaching 

that age group, therefore the importance of that course provides didactic-pedagogical 

disciplines about child development. In order to understand and analyze the experience of 

teachers of English, who teach children, we applied a questionnaire which included questions 

about: their graduation, teaching materials, the classes, the child as a learner, among others. 

Based on information we obtained, we present considerations which will hopefully make 

agencies in charge of the country's education and teachers of English aware of some 

implications at teaching that language to children due to shortcomings in these professionals' 

graduation. 

 

Keywords: 1. Teaching English as a Foreign Language (EFL) 2. Teaching and 

learning English to children; 3. Language professional formation 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa analisar a formação do professor de inglês, especificamente 

aquele que leciona para crianças de 6 a 10 anos de idade, integrantes dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. A pesquisa se restringirá às instituições de ensino situadas nos 

municípios de Mauá, Santo André e São Paulo e focalizará o ensino de língua inglesa para 

esse público infantil.  

Nossa pesquisa teve origem na experiência que tivemos desde que começamos a 

lecionar o idioma em questão, como língua estrangeira, para crianças do Ensino Fundamental, 

em escolas particulares.  

Naquela ocasião, deparamo-nos com um visível crescimento da participação dessa 

faixa etária no processo de ensino/aprendizagem de língua estrangeira. De fato, sabemos que 

o ensino de idiomas, principalmente o inglês, tem se tornado uma realidade para um número 

cada vez maior de crianças, e essa prática vem crescendo por motivos diversos, dentre os 

quais se destaca, por exemplo,  a preocupação dos pais com o futuro profissional de seus 

filhos, no sentido de que eles sejam devidamente preparados para a interação com o mundo.  

Em função disso, os pais investem em aulas de inglês, procuram escolas de Educação 

Básica que incluam o ensino desse idioma no currículo escolar desde os anos iniciais do 

Ensino Fundamental além de buscarem Escolas de Idiomas, para que a criança tenha contato 

com outras línguas desde muito cedo. 

No entanto, é importante salientar a existência de diferentes realidades com relação ao 

ensino de inglês nessa faixa etária: em escolas públicas onde o ensino não é oferecido
1
, pois o 

idioma é inserido obrigatoriamente a partir do 6° ano; em escolas particulares, que em geral 

oferecem essa disciplina antes dos anos iniciais do Ensino Fundamental; e Escolas de 

Idiomas.   

                                                           

1
 Há escolas públicas que inserem a língua inglesa no currículo escolar por meio de projetos.  
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Além de as ofertas não serem homogêneas, deve entrar também em discussão a 

formação dos professores de inglês, que, em geral, não possuem em sua formação conceitos 

relacionados ao ensino/aprendizagem infantil, ao desenvolvimento infantil, a distúrbios de 

aprendizagem nessa fase da vida, entre outras matérias sobre a criança. 

Nesse contexto levantamos, primeiramente, a hipótese de que a não inclusão das 

disciplinas didático-pedagógicas específicas para essa faixa etária poderá comprometer o 

desempenho do professor e a aprendizagem do aluno. Segundo, procuraremos averiguar o 

interesse dos professores quanto a sua própria formação (Curso de Letras) em relação ao 

processo de ensino/aprendizagem infantil. 

O não conhecimento desse processo - que possui características muito específicas 

quanto ao educar, cuidar, formar -, poderá trazer implicações envolvendo desde a escolha do 

material didático, a elaboração de atividades/exercícios/avaliações, a utilização de materiais 

complementares (filmes, desenhos, jogos) até o trabalho com as habilidades a serem 

aprimoradas no idioma (speaking, writing, reading, listening). 

  A partir dessas hipóteses, a pesquisa se dividiu em 4 capítulos. No capítulo I, 

abordamos a estrutura da Educação Básica brasileira, para que possamos compreender mais 

amplamente o funcionamento do sistema de ensino.  Em um segundo momento nos ateremos 

especificamente a um de seus subníveis, o Ensino Fundamental: anos iniciais, em que se 

encontram matriculadas as crianças de 6 a 10 anos; apontaremos seus órgãos responsáveis, 

suas avaliações, seu currículo escolar, a formação dos professores que nele atuam e os 

documentos nacionais que o regem. 

 No que diz respeito aos profissionais que atuarão no ensino desse subnível, além do 

profissional em Pedagogia, há os professores especialistas, mais comumente os professores 

formados em Artes e em Educação Física. O profissional de Letras também vem atuando 

como professor de Inglês  nos anos iniciais, como especialista, porém em escolas particulares. 

Isso posto, passamos a analisar como acontece o processo de ensino/aprendizagem das 

crianças na etapa do Ensino Fundamental: anos iniciais, pontuando metodologias, material 

didático e a questão do lúdico, a partir do estudo das pesquisas efetuadas por Moura e Aquino 

(2009) e das considerações constantes nos documentos oficiais como a LDB/96 e os PCNs.  
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No capítulo II, apresentamos um breve histórico do ensino de línguas no Brasil, mais 

especificamente da língua inglesa, para que possamos compreender a atual importância desse 

idioma para a comunicação, assim como a sua consequente inserção no currículo escolar de 

um grande número de instituições.  

Essas questões nos levaram às considerações dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

de Línguas Estrangeiras (PCN), documento complementar à Lei de Diretrizes e Bases (LDB), 

de 1996, que é parte integrante apenas dos PCN do Ensino Fundamental: anos finais.  

Para que empreendamos a pesquisa acerca do ensino de inglês para crianças de 6 a 10 

anos, consideramos necessário contrastar conceitos envolvidos no processo de aquisição de 

línguas por crianças e adultos tomando como embasamento os estudos dos pesquisadores 

Graddol (2006), Newport (1996), Pires (2001), Brown (2007) e Almeida Filho (2012). A 

partir de pesquisas sobre o processo de aprendizagem infantil em relação ao Inglês, 

discorremos sobre as principais teorias de aquisição de língua materna, para então 

entendermos as teorias de aquisição de língua estrangeira. Para tanto, baseamo-nos em 

estudos de Del Ré (2010) e Brown (2007), que, por sua vez, fundamentam-se em teóricos 

como Skinner (1957), Chomsky (1965), Piaget (1961), Vygotsky (1979) e Bruner (1991). 

Uma vez considerado o processo de ensino/aprendizagem de crianças entre 6 e 10 

anos nos anos iniciais do Ensino Fundamental, achamos pertinente abordar esse processo 

quanto ao ensino de língua estrangeira para crianças (LEC). Devido à não previsão desse 

ensino e, consequentemente, à sua não inclusão nos documentos oficiais, fundamentamo-nos 

em pesquisas sobre o assunto LEC em autores como Rocha (2007), Queiroz e Carvalho 

(2010), Pires (2004), Brown (1994) e Canova e Santos (2008).    

Após o exame dos estágios acima, a verificação dos materiais didáticos utilizados no 

ensino de LEC é uma consequência. Existe a possibilidade da adoção de materiais nacionais 

ou importados. Alguns autores chamam a atenção para o fato de que um grande número 

desses materiais utilizados no ensino com crianças brasileiras não são adequados, pois, além 

de apresentarem um vocabulário que não se coaduna com a realidade de muitas crianças do 

país, não enfatizam o uso de habilidades específicas para cada série/ano ou idade. Em meio a 

essa questão, o professor, muitas vezes, tem de introduzir adaptações no livro didático 
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escolhido pela instituição escolar e, além disso elaborar atividades que complementem o 

ensino do idioma.  

O capítulo III trata essencialmente da formação inicial e contínua do profissional de 

Letras. Buscamos embasamento nos documentos intitulados Diretrizes Curriculares para o 

Curso de Letras e Diretrizes para Formação Inicial de Professores da Educação Básica. 

Quanto à formação contínua, levamos em consideração os trabalhos dos autores Leffa (2001), 

Celani (2009) e Mêdola (2006). 

A não inserção de disciplinas que abarcam o processo de ensino/aprendizagem infantil 

é uma realidade no curso de Letras, não habilitando, portanto, o professor de Inglês para atuar 

com essa faixa etária, tanto na Educação Básica quanto nas Escolas de Idiomas.  Devido à não 

previsão de matérias específicas na graduação, ressaltamos a importância da formação 

contínua na vida profissional desse professor, para que tenha oportunidade de se especializar 

no ensino de LEC. Constatamos, no entanto, a pouca divulgação de cursos de especialização 

ou pós-graduação nessa área e, por esse motivo, se faz indispensável a constante participação 

dos professores dessa especialidade em congressos e palestras, assim como o 

desenvolvimento de leituras sobre o assunto. 

No sentido de atingirmos nosso objetivo, consideramos imprescindível inserir, no 

capítulo IV, a elaboração de um questionário, que consta de perguntas e, dentre as principais, 

a formação do docente (inicial e contínua), a criança como aprendiz de língua inglesa, o 

material didático, a atuação do professor, dentre outras informações que possam nos auxiliar 

na análise do perfil profissional de professores de inglês para crianças de 6 a 10 anos e na 

visualização do cenário em que se encontra a realidade do ensino do idioma para essa faixa 

etária.  

Num primeiro passo para a elaboração do questionário, os participantes foram 

divididos em 3 categorias: 

1. Os que lecionam o idioma diretamente na escola de Educação Básica. 

2. Os que lecionam na escola de Educação Básica, por intermédio de uma Escola 

de Idiomas (terceirização) 

3. Os que lecionam diretamente na Escola de Idiomas. 
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Além dos questionários, houve outro momento deste estudo,  quando discutimos os 

tipos de exercícios, de linguagem, as habilidades mais enfatizadas (speaking, listening, 

reading e writing), o vocabulário utilizado e os itens que os complementam, como: CD, DVD, 

entre outros, em que foram analisados quatro exemplares dos materiais didáticos 

disponibilizados pelos professores. 

As considerações finais trazem algumas de nossas reflexões, resultantes das 

informações obtidas durante a realização da análise dos questionários e com apoio teórico 

contendo informações sobre as implicações consequentes da não previsão de parâmetros 

nacionais de língua estrangeira para os anos iniciais e a inexistência de disciplinas didático-

pedagógicas sobre o desenvolvimento infantil no curso de Letras. Procuraremos enfatizar as 

consequências eventualmente danosas ao processo de ensino-aprendizagem, e o que isso pode 

acarretar no desenvolvimento do nosso trabalho como professores de inglês para crianças.   

Acreditamos que essas reflexões possam vir a constituir-se em uma forma de auxílio e 

conscientização quanto à formação específica do professor de Inglês para crianças.  
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CAPÍTULO I: O ENSINO NO BRASIL 

 

A educação brasileira iniciou-se em 1549 com os jesuítas, pelas escolas de "ler e 

escrever". Após 210 anos, o ensino passou a ser posto em prática pelas chamadas “aulas 

régias” ou “aulas isoladas”, que beneficiavam muito as camadas elitizadas. 

Em 1824, após a Independência do Brasil, as camadas populares começaram a receber 

mais atenção e, em 1837, no Colégio de Pedro II, o ensino passa a ser organizado de forma 

seriada, dividindo-se em ensino primário e secundário. Outras nomenclaturas foram utilizadas 

para se referir aos níveis que compõem a Educação Básica, até receberem os nomes de 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Ao longo desses quatrocentos anos de educação no Brasil, houve propostas de 

mudanças e reformas que fizeram do ensino o que ele é nos dias de hoje. Nas etapas seguintes 

de nosso estudo, serão considerados aspectos atuais, pois é importante para esta pesquisa 

abordar o processo de ensino/aprendizagem de crianças que frequentam um desses níveis.   

 

1.1 A EDUCAÇÃO BÁSICA HOJE 

 

Este capítulo expõe, de uma maneira breve, a estrutura da Educação Básica e 

apresenta o atual funcionamento do Ensino Fundamental, destacando os anos iniciais e 

levando em consideração os documentos que regem a totalidade do sistema de ensino no país.  

Conhecer a estrutura da Educação Básica abrangerá as séries/anos que a compõem, as 

matérias que fazem parte do currículo de cada série/ano, os documentos legais que a 

organizam e regem, as suas avaliações educacionais, entre outros aspectos. Com essas 

informações sobre o sistema de ensino brasileiro, teremos dados relevantes para levar adiante 
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a nossa pesquisa, que abrange especificamente um dos níveis escolares da Educação Básica: o 

Ensino Fundamental. 

A Educação Básica compreende a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o 

Ensino Médio. A Educação Infantil, como disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional
2
, Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, tem como finalidade o desenvolvimento 

(físico, psicológico, intelectual e social) de crianças até cinco anos de idade e é oferecida em 

creches (para crianças de até três anos de idade) e em pré-escolas (para crianças de quatro e 

cinco anos de idade). O Ensino Fundamental é de caráter obrigatório e compreende nove 

anos. O Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, tem a duração mínima de três anos e 

proporciona ao aluno um aprofundamento dos conhecimentos adquiridos durante o Ensino 

Fundamental. 

Os níveis que compõem a Educação Básica, segundo a LDB, se complementam com a 

finalidade de garantir ao educando "a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores." (Art. 22) 

A organização da Educação Nacional, que envolve a Educação Básica e o Ensino 

Superior, é realizada, em regime de colaboração, pela União, os estados, o Distrito Federal e 

os municípios. Respeitando as responsabilidades de cada órgão regulador, caberá à União o 

encargo de: 

I – elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os estados, o 

Distrito Federal e os municípios; 

II – organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema 

federal de ensino e o dos territórios; 

III – prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos 

municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento 

prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e 

supletiva; 

IV – estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, 

competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino 

médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar 

formação básica comum; 

V – coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação; 

VI – assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino 

fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, 

objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. (Art. 9) 

                                                           

2
 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: a partir de agora, neste trabalho, referida como LDB. 
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Aos estados caberá a responsabilidade de: 

I – organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus 

sistemas de ensino; 

II – definir, com os municípios, formas de colaboração na oferta do ensino 

fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das 

responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos 

financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público; 

III – elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as 

diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e 

as dos seus municípios; 

IV – autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os 

cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de 

ensino; 

V – baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 

VI – assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a 

todos que o demandarem, respeitado o disposto no art. 38 desta lei; 

VII – assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. (Art. 10) 

 

Aos municípios caberá o encargo de: 

I – organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus 

sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos 

estados; 

II – exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; 

III – baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 

IV – autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de 

ensino; 

V – oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o 

ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando 

estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com 

recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à 

manutenção e desenvolvimento do ensino; 

VI – assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. (Art. 11) 

 

As instituições de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio poderão ser 

de caráter público (mantidas e administradas pelo poder público) ou privado (mantidas e 

administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado). De acordo com os Artigos 

17 e 18, os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal compreendem instituições de 

ensino mantidas pelo poder público estadual enquanto as instituições de Ensino Fundamental 

e Médio são de iniciativa privada. Os sistemas municipais compreendem instituições de 

Ensino Fundamental, Médio e de Educação Infantil mantidas pelo poder público municipal e 

instituições de Educação Infantil mantidas pela iniciativa privada. 
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De acordo com a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação 

(CNE/CEB n°4/98), que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental, "a conquista de cidadania plena, fruto de direitos e deveres reconhecidos na 

Constituição Federal" (BRASIL, 1998, p.1), depende da Educação Básica. Portanto, esse 

nível da educação é colocado como indispensável para a nação e, por isso, deve ser avaliado 

constantemente, para que as fragilidades no desempenho escolar dos alunos recebam uma 

maior atenção. 

Em 2007, o Governo Federal, em conjunto com o Ministério da Educação
3
 (MEC) e o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais "Anísio Teixeira"
4
 (Inep), lançou o 

Plano de Desenvolvimento da Educação
5
 (PDE), com o objetivo de aprimorar a educação 

oferecida às crianças, aos jovens e aos adultos por meio de avaliações educacionais. 

(PDE/SAEB, 2011) 

Segundo a autora Maria Helena Guimarães de Castro (2009, p.7- 8), até 1990 as 

políticas educacionais eram implementadas sem qualquer tipo de sistema de avaliação. 

Atualmente, o Brasil possui "um complexo e abrangente sistema de avaliação educacional, 

que cobre todos os níveis da educação e produz informações que orientam as políticas 

educacionais em todos os níveis de ensino." Com os resultados obtidos, o principal objetivo é 

melhorar a qualidade das aulas e a formação do professor, a fim de "atingir padrões de 

qualidade compatíveis com as novas exigências da sociedade do conhecimento."  

 

O PDE busca alcançar esse objetivo avaliando os quatro sistemas educacionais 

existentes: Educação Básica, Educação Superior, Educação Profissional (Ensino 

Profissionalizante) e Alfabetização. Um instrumento que auxilia o PDE na identificação das 

redes escolares mais fragilizadas quanto ao desempenho é o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica
6
 (Ideb), um "termômetro de qualidade" que se utiliza de dois indicadores: 

fluxo escolar (o número de alunos não repetentes indicado pelo Programa Educacenso) e 

desempenho dos estudantes. (PDE/SAEB, 2011, p.4) 

                                                           

3
 Ministério da Educação: a partir de agora, MEC. 

4
 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais "Anísio Teixeira": a partir de agora, Inep. 

5
 Plano de Desenvolvimento da Educação: a partir de agora, PDE.  

6
 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica: a partir de agora, Ideb. 
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O Programa Educacenso consiste em uma "radiografia detalhada do sistema 

educacional brasileiro"(MEC). Através desta ferramenta obtêm-se os dados de cada aluno, 

professor, turma e escola do Brasil, tanto de redes públicas quanto de redes privadas. O 

levantamento é feito pela internet e, com os dados, calcula-se o Ideb e planeja-se a 

"distribuição de recursos para alimentação, transporte escolar e livros didáticos, entre outros". 

(MEC) 

Além do Ideb, a ferramenta que auxilia na identificação das redes escolares, com o 

objetivo de verificar o desempenho dos estudantes, é a avaliação. Como parte integrante do 

Inep, a Diretoria de Avaliação da Educação Básica (Daeb) é responsável pelas seguintes 

avaliações:  

 Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA): desenvolvida 

pelos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), avalia, a cada três anos, alunos de 15 anos de idade nas áreas: 

Linguagem, Matemática e Ciências; 

 Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): avaliação de caráter voluntário 

oferecida a alunos que estejam concluindo ou que já concluíram o Ensino 

Médio, examina as competências e habilidades do aluno relacionadas à sua 

continuidade no Ensino Superior; 

 Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 

(Encceja): exame aplicado a brasileiros residentes no Brasil ou no Exterior, 

procura avaliar competências e habilidades adquiridas por jovens e adultos que 

tiveram acesso aos estudos tardiamente, mas que voltaram aos estudos em 

instituições certificadas para tal fim; 

 Provinha Brasil: avaliação aplicada no 2° ano do Ensino Fundamental das 

redes públicas, com o objetivo de avaliar o nível de alfabetização; 

 Sistema Nacional e Avaliação da Educação Básica (Saeb): sistema 

composto por duas avaliações: Aneb (Avaliação Nacional da Educação Básica) 

e Anresc (Avaliação Nacional do Rendimento Escolar) ou, também conhecida 

como Prova Brasil (com foco nos quesitos Língua Portuguesa – leitura; e 

Matemática - resolução de problemas), estas avaliações são realizadas a cada 
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dois anos e medem, além do desempenho acadêmico, fatores relacionados a 

ele. São aplicadas em amostras de escolas e alunos que cursam os 5° e 9° anos 

do Ensino Fundamental e o 3° ano do Ensino Médio, em escolas públicas. 

Além das avaliações de caráter internacional e nacional, há sistemas de avaliação de 

caráter estadual, quando cada estado avalia o rendimento escolar de suas escolas, dentro dos 

parâmetros dos sistemas de avaliação nacionais.  

Como nosso trabalho analisa instituições de ensino pertencentes ao Estado de São 

Paulo, serão apresentadas as avaliações referentes a esse estado. O indicador de qualidade do 

Estado de São Paulo é o Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 

(IDESP), que avalia os níveis Ensino Fundamental e Ensino Médio. Dois fatores são levados 

em consideração pelo IDESP: o fluxo escolar e o SARESP. 

 Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 

(SARESP): desde 1996, avalia alunos da rede pública paulista nos quesitos 

Língua Portuguesa, Matemática, Ciências e Ciências da Natureza - Biologia, 

Física e Química.  

Os resultados das avaliações internacionais, nacionais e estaduais são divulgados, 

analisados e discutidos pelos profissionais da educação de cada instituição de ensino e pelos 

órgãos reguladores. 

 

1.2 O ENSINO FUNDAMENTAL  

 

O Artigo 32 da LDB, na seção III, que diz respeito ao Ensino Fundamental, estabelece, 

para esse nível de ensino, a obrigatoriedade, a gratuidade na escola pública e a duração de 

nove anos, iniciando, o educando, aos seis anos de idade, sua escolaridade (Lei n° 11. 274, de 

2006). Até 2006, o Ensino Fundamental tinha a duração de oito anos e o aluno iniciava os 
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estudos com sete anos de idade. Quanto à carga horária mínima anual, o Ensino Fundamental 

terá oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias letivos. (Art. 24) 

Atualmente, o Ensino Fundamental divide-se em dois subníveis (Resolução CNE/CEB 

n°3/2005): 

 Anos iniciais: 1° ao 5° ano (Ensino Fundamental I) - crianças de 6 a 10 anos de 

idade. 

 Anos finais: 6° ao 9° ano (Ensino Fundamental II) - pré-adolescentes e 

adolescentes de 11 a 14 anos de idade. 

No que diz respeito ao objetivo do Ensino Fundamental, ainda pelo Artigo 32, consta a 

formação básica do cidadão, mediante: 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, 

das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição 

de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e 

de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. (BRASIL, 1996) 

 

Nota-se a importância dada aos procedimentos: capacidade de aprender, compreensão, 

fortalecimento etc. A ênfase conferida a esses processos, segundo o autor Nelson Piletti 

(1998), é essencial em um mundo onde há muitas transformações, ocasionando uma mudança 

também nos conteúdos, por isso a importância do domínio desses métodos. 

A fim de criar condições para que esses procedimentos sejam dominados pelos alunos, 

a instituição escolar necessita de um projeto educacional que abranja as atividades educativas 

escolares a serem realizadas: o currículo escolar.  

O parecer CNE/CEB n°4/98 explicita que o currículo é um conceito que envolve 

outros três: currículo formal (planos e propostas pedagógicas); currículo em ação (o que 

acontece nas salas de aula e nas escolas) e currículo oculto (conjunto de normas sociais, 

princípios e valores que criam as formas de relacionamento, poder e convivência no ambiente 

escolar). 
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 O currículo escolar, segundo Samuel Rocha Barros (1980 apud PILETTI, 1998), 

envolve todas as experiências escolares (sentido amplo) e trata-se de um conjunto de matérias 

a serem lecionadas em determinado nível de ensino (sentido restrito). 

Piletti (1998) entende o currículo como um guia de "ações adequadas e úteis para os 

professores", informando-os sobre o que, quando e como ensinar, e como e quando avaliar o 

aluno. No que tange à escolha das matérias a serem lecionadas, o conceito sobre currículo 

amplia-se. Williams (1984 apud Alfredo Veiga-Neto, 1997, p.60) avalia o currículo como a 

"porção da cultura" que envolve conteúdos e práticas de ensino, de avaliações etc, 

consideradas relevantes em determinado momento histórico.     

De acordo com o Artigo 26 da Lei n° 9.394/96, 

Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, 

a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar por uma 

parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da economia e da clientela. 

 

 Por base nacional comum entende-se um conjunto de disciplinas consideradas de 

caráter obrigatório para todas as instituições de Ensino Fundamental e para todos os alunos 

desse nível.  

 

1.2.1 AS DISCIPLINAS NO ENSINO FUDAMENTAL 

 

Nos parágrafos a seguir, extraídos do Artigo 26, a LDB estabelece, para o Ensino 

Fundamental, que: 

§1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o 

estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e 

natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil.  

§2º O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos 

níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 

alunos.  
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§3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente 

curricular da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da 

população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos.  

§4º O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes 

culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes 

indígena, africana e europeia.  

§5º Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da 

quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha 

ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição. 

 

 

São consideradas matérias necessárias e obrigatórias para a formação do cidadão: 

Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, Educação Física e 

Língua Estrangeira Moderna. 

 

Com relação aos anos iniciais do Ensino Fundamental, a base nacional comum 

abrangerá somente Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História, Geografia, 

Artes e Educação Física. 

A língua estrangeira moderna, incluída na parte diversificada, é obrigatória a partir do 

6° ano; contudo, não há menção, nos documentos oficiais, a um possível veto a que outro 

idioma seja incluído no currículo dos anos iniciais. Segundo Piletti (1998), ao implantar a 

língua estrangeira nas séries iniciais, devem-se levar em consideração "as reais possibilidades 

da instituição", pois seu estudo deve ser oferecido eficazmente, para que não haja a 

possibilidade de criar aversão dos alunos pela língua.  

Um grande número de escolas particulares no estado de São Paulo oferece, nos 

primeiros anos do Ensino Fundamental, uma língua estrangeira moderna. Apesar da 

possibilidade de inserção da língua estrangeira nesses anos iniciais, não há previsão de um 

documento de caráter nacional que norteie essa disciplina para o nível em questão.  

Todas as disciplinas do Ensino Fundamental, de caráter obrigatório, são norteadas por 

um documento nacional que estabelece os conteúdos necessários de cada matéria destinados a 

cada nível e subnível de ensino. Esse conjunto de documentos recebeu o nome de “Parâmetros 

Curriculares Nacionais
7
 (PCNs) e são eles que norteiam "os currículos e seus conteúdos 

                                                           

7
 Parâmetros Curriculares Nacionais: a partir de agora, PCNs. 
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mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum." (Art. 9 - Lei 9.394/96). Os PCNs 

foram encaminhados ao Conselho Nacional de Educação, pelo MEC, no final de 1996.  

Para o Ensino Fundamental I, os PCNs examinam os seguintes assuntos: 

 Volume 1: Introdução aos PCNs 

 Volume 2: Língua Portuguesa 

 Volume 3: Matemática 

 Volume 4: Ciências Naturais 

 Volume 5.1 e 5.2: História e Geografia 

 Volume 6: Arte 

 Volume 7: Educação Física 

 Volume 8.1 e 8.2: Temas Transversais 

 Volume 9.1 e 9.2: Meio Ambiente e Saúde 

 Volume 10.1 e 10.2: Pluralidade Cultural e Orientação Sexual 

No que tange ao Ensino Fundamental II, os PCNs abordam os seguintes conteúdos: 

 Volume 1: Introdução aos PCNs 

 Volume 2: Língua Portuguesa 

 Volume 3: Matemática 

 Volume 4: Ciências Naturais 

 Volume 5: Geografia 

 Volume 6: História 

 Volume 7: Arte 

 Volume 8: Educação Física 

 Volume 9: Língua Estrangeira 

 Volume 10.1: Temas Transversais - Apresentação 

 Volume 10.2: Temas Transversais - Ética 

 Volume 10.3: Temas Transversais - Pluralidade Cultural 

 Volume 10.4: Temas Transversais - Meio Ambiente 

 Volume 10.5: Temas Transversais - Saúde 
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 Volume 10.6: Temas Transversais - Orientação Sexual 

 Volume 10.7: Temas Transversais - Trabalho e Consumo 

 Volume 10.8: Temas Transversais - Bibliografia 

Isto posto, verificamos a não previsão de uma orientação didática quanto à inclusão da 

disciplina Língua Estrangeira Moderna no Ensino Fundamental I. 

 

1.2.2 A DIVISÃO POR CICLOS 

 

Os PCNs dividem as orientações didáticas de cada questão por área e/ou disciplinas e 

por ciclo, uma vez que cada um dos subníveis do Ensino Fundamental tem as suas 

especificidades. 

Durante a década de 80, o Ensino Fundamental foi reestruturado a partir dos anos 

iniciais, com o objetivo de diminuir o problema da repetência e da evasão escolar dos alunos. 

Assim, a seriação inicial (1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries) - anos iniciais -, passou a ser denominada ciclo, 

com duração de dois anos cada um: 1° ciclo (1ª e 2ª séries) e 2° ciclo (3ª e 4ª séries). 

Com a divisão em ciclos, esperou-se ter mais tempo para trabalhar os conteúdos 

propostos pelos PCNs. Ao invés de trabalhá-los apenas durante um ano em cada série, teriam 

dois anos em cada ciclo. Essa prática "contribui efetivamente para a superação dos problemas 

do desenvolvimento escolar". (BRASIL, 1996, p.42) 

Por estabelecer sua efetivação, os PCNs organizaram-se em ciclos de dois anos: 

1° CICLO 2° CICLO 3° CICLO 4° CICLO 

1ª e 2ª séries 3ª e 4ª séries 5ª e 6ª séries 7ª e 8ª séries 
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Entretanto, não é de caráter obrigatório a classificação em ciclos. Como disposto no 

Art. 23 da LDB/96, a Educação Básica pode ser organizada em séries, períodos semestrais, 

ciclos, entre outros critérios.   

 

1.3 ENSINO FUNDAMENTAL: ANOS INICIAIS 

 

Após a apresentação da estrutura e do funcionamento da Educação Básica e do Ensino 

Fundamental, serão destacados neste tópico os cinco primeiros anos do Ensino Fundamental, 

conhecidos como anos iniciais. Discorreremos a respeito de suas peculiaridades, que 

envolvem seu funcionamento, os profissionais que atuam nesse nível, o perfil do aluno 

pertencente a cada ano, entre outros. É de extrema importância conhecer essas características 

particulares para que entendamos a seriedade em possuir uma formação adequada para 

lecionar no nível em questão.  

Com a implantação do Ensino Fundamental de nove anos, pela Lei n°11.274/2006, os 

municípios, os estados e o Distrito Federal tiveram um prazo até 2010 para implantar a 

obrigatoriedade da inserção de crianças de seis anos de idade no Ensino Fundamental I. 

A alteração feita pela Lei em questão não coloca a 9ª série, mas estabelece como 1° 

ano - antiga 1ª série -, a classe de Alfabetização. Tem-se, portanto, do seguinte modo a 

mudança nos anos iniciais do Ensino Fundamental: 

 

1° ano Alfabetização 

2° ano 1ª série 

3° ano 2ª série 

4° ano 3ª série 

5° ano 4ª série 

6° ano 5ª série 
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7° ano 6ª série 

8° ano 7ª série 

9° ano 8ª série 

   

A inserção da criança com seis anos de idade no Ensino Fundamental, antes 

matriculada na Educação Infantil, trouxe algumas implicações, uma vez que a passagem da 

Educação Infantil para o Ensino Fundamental ainda é feita de forma abrupta. A necessidade 

de integração entre Educação Infantil e Ensino Fundamental I é imprescindível. Maria Malta 

Campos (2009, p.12) aponta que "uma criança de cinco, seis, sete anos de idade é a mesma", 

por isso "os conteúdos e métodos de ensino devem estar ajustados às suas características e 

potencialidades", e ressalta que, "quanto mais harmoniosa for essa passagem, mais condições 

a criança terá de manter seu interesse em aprender".   

 Ao iniciar os estudos no Ensino Fundamental I, a criança de seis anos de idade ainda 

necessita de cuidados, atenção e de brincadeiras antes priorizados na Educação Infantil. Na 

prática, esses processos não são muito trabalhados no Ensino Fundamental I, uma vez que o 

processo de alfabetização dessas crianças necessita da maior parte do tempo que elas ficam na 

escola.  

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, norteia-se por um documento 

denominado “Referencial Curricular para a Educação Infantil”, publicado pelo Ministério da 

Educação e do Desporto em 1998. Esse Referencial Curricular traz como princípios da 

Educação Infantil: 

• o respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas diferenças 

individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas etc.; 

• o direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, pensamento, 

interação e comunicação infantil; 

• o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o 

desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à interação 

social, ao pensamento, à ética e à estética; 

• a socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas mais 

diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma; 

• o atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao 

desenvolvimento de sua identidade. 
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Na Pré-escola, última etapa da Educação Infantil, ainda predominam atividades como 

brincadeiras, roda de história, roda de conversa, oficina de desenho e pintura, música e 

higiene pessoal (cuidados com o corpo). 

A criança, na passagem da Pré-escola para o 1° ano do Ensino Fundamental, se 

defrontará com uma ruptura muito grande. De acordo com Campos (2009, p.13) a criança 

sentirá "a pressão para a alfabetização em um ano [...]". Devido a cobranças por parte dos 

pais, coordenadores e por parte das avaliações educacionais, serão necessárias diversas 

atividades de alfabetização durante o ano letivo, além dos outros conteúdos, que preencherão 

espaços antes disponíveis para as atividades lúdicas. 

O Ensino Fundamental, desde o 1° ano, aborda situações de aprendizagem que, apesar 

de envolverem crianças, buscam alcançar objetivos com foco em conteúdos, no livro didático, 

com tempo e espaço estipulados pela rotina escolar. É possível criar situações de 

aprendizagem prazerosas ao aluno, mas, para isso, o professor precisa ter uma boa formação; 

só assim conseguirá elaborar atividades complementares ao livro didático, fazer adaptações às 

aulas quando necessário, conhecer o aluno - seus interesses e preferências -, e o nível em que 

está inserido, ter conhecimento das facilidades e dificuldades da turma etc. 

Atualmente, o professor que atuará nos anos iniciais do Ensino Fundamental necessita 

ter sua formação superior em Pedagogia. O documento que atribui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Pedagogia (p.05) - parecer CNE/CP n°5/2005 - enfatiza que, 

atualmente, grande parte dos cursos de Pedagogia tem como principal objetivo "a formação de 

profissionais capazes de exercer a docência na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, nas disciplinas pedagógicas para a formação de professores [...]", entre outras 

funções relacionadas ao desenvolvimento pedagógico. 

Assim, algumas das muitas aptidões que o graduado em Pedagogia terá, ainda de 

acordo com o parecer CNE/CP n°5/2005 (p.06), serão cuidar, compreender e educar crianças; 

auxiliar quanto ao desenvolvimento e aprendizagens de crianças; e ensinar diferentes 

linguagens, como: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, 

Educação Física, adequando-as às diferentes fases do desenvolvimento infantil. 
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Vemos, portanto, uma preocupação em preparar esse profissional com estudos 

específicos sobre o desenvolvimento infantil: 

A aprendizagem dessas crianças [de zero a três anos] difere daquelas entre 7 e 10 

anos; [...] Estudos vêm demonstrando que o desconhecimento dessas 

particularidades, entre outras, tem gerado procedimentos impróprios e até de 

violência às linguagens e necessidades do educando. Daí decorre a exigência 

precípua de o curso de Pedagogia examinar o modo de realizar trabalho pedagógico, 

para a educação da infância, a partir do entendimento de que as crianças são 

produtoras de cultura e produzidas numa cultura, rompendo com uma visão da 

criança como um "vir a ser". (CNE/CP n°5/2005, p. 13) 

 

 Além dos profissionais formados em Pedagogia, existem, também, atuando nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, os chamados professores Especialistas, principalmente nas 

aulas de Educação Física e Artes. Por professor Especialista entende-se um professor 

graduado em alguma licenciatura específica, respectivamente um em Educação Física e outro 

em Artes, por exemplo. 

Outro profissional cada vez mais atuante nos anos iniciais do Ensino Fundamental é o 

especialista em Língua Estrangeira, mais comumente o professor graduado em Letras, 

lecionando o idioma inglês. Falaremos posteriormente a respeito da formação desse 

profissional. 

Tanto o profissional formado em Pedagogia, quanto o especialista necessitam de uma 

formação específica voltada ao desenvolvimento do ensino/aprendizagem infantil. O 

educador, ao lecionar para crianças, deve ter em mente que a aprendizagem acontece de 

maneira natural e, portanto, esse processo não deve ser "doloroso", isto é, não deve ser um 

ensino/aprendizagem "conteudista", em que não haja espaço para o brincar, o contar histórias, 

a socialização etc. O profissional que lecionará para crianças precisa conhecer as fases do 

desenvolvimento infantil, a fim de oferecer a elas momentos favoráveis à aprendizagem, 

respeitando seu tempo de infância. 

 

1.4 O ENSINO/APRENDIZAGEM NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
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Vimos a estrutura e o funcionamento do Ensino Fundamental, bem como os 

profissionais atuantes nesse nível da Educação Básica. Agora, discorreremos neste tópico 

sobre o ensino/aprendizagem de crianças que cursam os anos iniciais do Ensino Fundamental, 

a fim de conhecermos quais as principais abordagens e atividades que poderão ser utilizadas 

durante as aulas para que haja uma aprendizagem efetiva. É de extrema importância o 

conhecimento sobre o processo de ensino/aprendizagem infantil, conhecimento este 

necessário na formação do profissional de Letras que atua como professor de inglês neste 

nível de ensino. Tendo essa informação, o profissional de Letras poderá adequar os materiais 

didáticos, dentre outros recursos e abordagens, que utilizará durante suas aulas, com a 

série/ano/ciclo em que irá lecionar, visto que há especificidades em cada uma dessas etapas. 

A divisão em ciclos, pelos PCNs, demonstra que, além da especificidade de cada 

subnível do Ensino Fundamental - anos iniciais e anos finais -, há, também, conteúdos e 

intervenções pedagógicas distintos em cada ciclo escolar. Com a implantação do Ensino 

Fundamental de nove anos, a separação dos ciclos, segundo o Parecer CNE/CEB n°4/2008 - 

que estabelece a Orientação sobre os três anos iniciais do Ensino Fundamental de nove anos, 

seguirá a seguinte divisão: 

1° CICLO 

(ciclo da infância) 
2° CICLO 3° CICLO 4° CICLO 

1°, 2° e 3° anos 4° e 5° anos 6° e 7° anos 8° e 9° anos 

 

De acordo com o Parecer, o denominado "ciclo da infância" é de extrema importância 

para a qualidade da Educação Básica, pois os três primeiros anos são "voltados à 

alfabetização e ao letramento
8
". Assim "é necessário que a ação pedagógica assegure, nesse 

período, o desenvolvimento das diversas expressões e o aprendizado das áreas de 

conhecimento estabelecidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais [...]".  

                                                           

8 Entende-se por alfabetização o ensinar a ler e a escrever; por letramento, o ensinar a ler e a escrever "no 

contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, [...]" (HAMZE) 
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O documento disponibilizado pelo MEC, denominado “Ensino Fundamental de nove 

anos: Passo a Passo do Processo de Implantação” (2009, p. 23-24), destaca que o primeiro ano 

não deve se restringir apenas à alfabetização, "por isso, é importante que o trabalho 

pedagógico assegure o estudo das diversas expressões e de todas as áreas do conhecimento". 

O mesmo documento ainda ressalta que "a criança de seis anos, assim como as demais de sete 

a dez anos de idade, precisam de uma proposta curricular que atenda as suas características, 

potencialidades e necessidades específicas dessa infância." (2009, p. 23-24) 

Para se trabalhar a alfabetização/letramento e as outras áreas do conhecimento no 

"ciclo da infância", são predominantemente utilizadas atividades lúdicas - atividades que se 

referem a jogos e brincadeiras. O lúdico é empregado principalmente no primeiro ano – 

específico para alunos de 6 anos -, fase em que "o brincar é parte inerente de seu 

desenvolvimento [...]" (BRASIL, 2009, p. 27) 

O autor João Batista Freire (1997, p. 13 apud Moura e Aquino 2009, p. 1) afirma que 

"até a 4ª série [...], a escola conta com alunos cuja maior especialidade é brincar".  Moura e 

Aquino (2009, p. 2, 3) afirmam, nesse mesmo sentido, que o lúdico "pode contribuir para uma 

melhoria nos resultados obtidos pelos alunos". 

Haetinger (2005, p. 82 apud Moura e Aquino 2009, p. 4) ressalva que, 

desde os primeiros anos de vida, os jogos e brincadeiras são nossos mediadores na 

relação com as coisas do mundo. Do chocalho ao videogame, aprendemos a nos 

relacionar com o mundo através dos jogos e brincadeiras. Por este motivo o jogo 

tem um papel de destaque na educação, pois ele é a base do desenvolvimento 

cognitivo e afetivo do ser humano. 

 

Assim, a utilização, pelos professores, de atividades lúdicas no Ensino Fundamental I, 

além de aprimorar o aprendizado das diversas áreas do conhecimento, auxilia os alunos 

quanto à socialização, ao desenvolvimento da atenção, da percepção, da memória, do 

raciocínio, entre outros processos de aprendizagem e conhecimento. 

Nos PCNs, especificamente no campo “Orientações Didáticas” (p. 61), são 

apresentadas direções para que haja intervenções, por parte dos professores, na elaboração de 

atividades que promovam a socialização dos aprendizes. De acordo com o documento, "a 
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cada tema e área do conhecimento corresponde um conjunto de orientações didáticas", isto é, 

cada disciplina possui uma orientação específica sobre o ensinar e o aprender.  

No que tange à didática, os PCNs apontam tópicos considerados essenciais pelos 

profissionais da educação, para que haja um ensino/aprendizagem eficaz. São eles: 

 Autonomia: considera a atuação do aluno na construção de seus próprios 

conhecimentos. 

 Diversidade: considera a especificidade do aluno. O professor deve estar 

sempre atento à diversidade. 

 Interação e cooperação: a educação, dentre outros objetivos, é fazer com que 

o aluno aprenda a conviver em grupo de forma produtiva e cooperativa. Desta 

maneira, o professor precisa desenvolver atividades em que os alunos se 

organizem em grupos. Esse trabalho "influencia o processo de ensino e 

aprendizagem" (p. 64) 

 Disponibilidade para a aprendizagem: para que haja uma aprendizagem 

significativa, "o aluno precisa tomar para si a necessidade e a vontade de 

aprender". (p. 64) Para tanto, o professor deve garantir ao aluno situações 

didáticas com objetivos e determinações claros. 

 Organização do tempo: "são importantes as atividades em que o professor 

seja somente um orientador do trabalho, cabendo aos alunos o planejamento e 

a execução [...]". (p. 66) Deste modo, os aprendizes aprendem a organizar o 

uso do tempo. 

 Organização do espaço: Para que haja um processo de ensino/aprendizagem 

eficiente, o espaço escolar precisa promover condições para que ocorram a 

interação, a autonomia e a responsabilidade pela organização por parte dos 

alunos. 

 Seleção de material: "é importante haver diversidade de materiais para que os 

conteúdos possam ser tratados de maneira mais ampla possível". (p. 67) 

Portanto, além do livro didático, é necessário o uso de diferentes fontes de 

informação, como jornais, revistas, filmes etc. 
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Assim, o ensino/aprendizagem nos anos iniciais do Ensino Fundamental deve 

promover a interação constante entre aluno-aluno e aluno-professor, por meio de atividades 

que proponham desafios, que sejam motivacionais e que incentivem a autonomia e o trabalho 

em conjunto. Para que isto ocorra, é necessário que o professor, que lecionará quaisquer 

disciplinas às crianças pertencentes a esse subnível de ensino, tenha em sua formação 

profissional conhecimentos sobre esse processo de ensino e aprendizagem infantil. 

No intuito de analisar as principais abordagens em relação ao ensino de inglês para 

crianças entre 6 e 10 anos, no capítulo seguinte serão discutidas questões relacionadas ao 

ensino de línguas no Brasil, à formação do profissional de Letras que atuará com essa faixa 

etária no ensino do inglês e às principais teorias de aquisição de línguas.  
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CAPÍTULO II: O ENSINO DE LÍNGUAS 

 

Este capítulo tem como objetivo trazer alguma luz sobre questões relevantes a respeito 

da trajetória do ensino de línguas no Brasil, levando em consideração as abordagens 

metodológicas aplicadas ao ensino de idiomas e os documentos oficiais relativos à inserção ou 

à omissão da disciplina de línguas estrangeiras nos currículos escolares. 

Após a apresentação do panorama da história das línguas estrangeiras no país, será 

ressaltada a importância da língua inglesa, importância esta que se pode considerar como de 

âmbito mundial. Discorreremos, também, sobre a implantação do Inglês no currículo escolar 

no século XXI, bem como sobre o grande número de crianças envolvidas no processo de 

ensino/aprendizagem da língua inglesa e sobre o modo como acontece o processo de 

ensino/aprendizagem do idioma inglês para os aprendizes na faixa etária entre 6 e 10 anos.  

 

2.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE O ENSINO DE LÍNGUAS NO BRASIL 

 

A história do ensino de línguas no Brasil começa em 1500. Formalmente, esse ensino 

começou com a constituição do quadro de "Línguas", em 1549, quando os jesuítas se 

preocuparam em arrebanhar intérpretes da língua tupi educados no cristianismo - até então 

apenas pessoas de fora da catequização dominavam a língua. A respeito desses Línguas 

comenta Elisa Alencar: Os Línguas eram "colonos e meninos portugueses mandados para o 

Brasil por serem órfãos ou delinquentes." (2009) Colocados juntamente com os índios, esses 

meninos e colonos aprendiam a língua indígena de maneira natural, por imersão. (2009)  

Até o século XVIII o sistema educacional baseava-se na cristianização dos índios 

pelos jesuítas, com as escolas de “ler e escrever” destinadas às crianças, em especial aos 

meninos. Os modelos pedagógicos trazidos da Europa pelos religiosos foram adotados 

durante 210 anos (1549 a 1759), até a expulsão dos jesuítas por Sebastião José de Carvalho, o 
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marquês de Pombal. Com essa atitude, Sebastião quis transferir para o Estado os objetivos da 

educação, os quais, até então, eram destinados somente à religião. 

Após a expulsão dos jesuítas, o Marquês baniu, além das escolas jesuítas, o ensino e o 

uso da língua tupi. O Alvará de 28 de julho de 1759 determinou a inserção de aulas de 

Gramática Latina, Grego e Retórica. Naquele mesmo ano, duas escolas públicas foram 

implantadas, uma para meninos e outra para meninas (HELB, 2006).  

Segundo Hanna (2009, p. 213), apesar das mudanças ocorridas na época, as línguas e 

as literaturas modernas não eram vistas com interesse. As línguas estrangeiras privilegiadas 

ainda eram o latim e o grego; contudo, devido às novas tendências e ideias advindas da 

Europa, "começava, lentamente, a se abrir lugar para uma educação mais científica, assim 

como para o ensino de línguas vivas, como o Inglês, o Francês e as Literaturas Modernas, que 

passariam a figurar nos currículos."  

A chegada da Família Real ao Brasil fez algumas medidas serem tomadas em relação à 

infraestrutura do país, dentre elas a abertura dos portos brasileiros ao comércio estrangeiro. D. 

João VI, influenciado pelas ideias liberais do empirismo inglês e dos enciclopedistas franceses 

(HANNA, 2009) iniciou o processo de modernização do Brasil. Assim, tornou-se necessário 

acrescentar o ensino das línguas estrangeiras modernas - Inglês e Francês - ao currículo 

escolar, pois, com a comercialização, elas passariam a ser de grande utilidade nos portos: 

O interesse pelo aprendizado da língua francesa, sinônimo de erudição e cultura, 

justificava-se, pois a vida intelectual do Brasil, assim como em todo o mundo 

ocidental, seguia o modelo francês, sobretudo após 1789. O objetivismo prático 

confirmava que o ensino da língua inglesa, por seu lado, tornava-se igualmente 

imprescindível, já que facilitaria sobremaneira o contato comercial com a Inglaterra. 

(HANNA, 2009, p. 215) 

 

 O ensino da língua francesa foi oficializado pelo decreto de 13 de abril de 1808. E, no 

ano posterior, criaram-se as primeiras cadeiras públicas, a de Francês e a de Inglês, por outro 

decreto – o n° 29, de 22 de junho de 1809 -, firmado pelo Príncipe Regente de Portugal, D. 

João VI, no seguinte texto: 

E sendo outrossim tão geral, e notoriamente conhecida a necessidade e utilidade das 

línguas franceza e ingleza, como aquellas que entre as línguas vivas teem o mais 

distinto logar, é de muito grande utilidade ao Estado, para augmento, e properidade 
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da instrucção pública, que se crêe nesta capital uma cadeira de língua franceza, e 

outra de ingleza. (apud VIDOTTI, 2010, p.06) 

 

Desde a vinda da Corte Real Portuguesa para o Brasil, sob a "égide da esquadra 

britânica", nota-se uma forte influência dos ingleses, principalmente no comércio brasileiro e 

na vida política da Corte (VIDOTTI, 2010). Segundo o autor Pallares-Burke (2000 apud 

VIDOTTI, 2010) "a influência britânica sobre o Brasil do século XIX foi tão marcante que se 

dizia que estava londonizando nossa terra."  

A influência e a presença dos britânicos "afetaram, também, as estradas de ferro, as 

moradias, a moda, os objetos, e trouxeram a influência intelectual, através dos livros e dos 

novos métodos de ensino. Segundo Hanna (2009, p. 216, 217), a imprensa escrita auxiliou na 

divulgação da língua inglesa por meio dos anúncios de produtos britânicos e dos jornais, que 

noticiavam "um novo estilo de vida", influenciado pelos britânicos; "para que entendessem 

melhor as novas tendências e o idioma que as acompanhavam, era preciso conhecê-lo". 

Assim, na mesma época surgiram anúncios de professores ingleses ou de língua inglesa nos 

jornais brasileiros.  

O ensino de línguas modernas no Brasil tinha o francês como língua de destaque até o 

início do século XIX, pois esse era o idioma exigido na Academia de Ensino da Marinha, no 

Rio de Janeiro. Em 1831, o inglês passou a ser exigido nos cursos de Direito e, no ano 

seguinte, "passou a fazer parte, ao lado do francês, de maneira opcional, do exame de 

admissão para os Cursos de Medicina" (HANNA, 2010, p. 219). 

O Ato Adicional de 12 de agosto de 1834 transferiu às províncias o direito de legislar 

sobre a instrução primária e secundária. A língua inglesa, assim, passou a ser de caráter 

obrigatório no currículo escolar (DORNELAS; VIDOTTI, 2007). Em 1837, as línguas inglesa 

e francesa foram incluídas no currículo do Colégio Pedro II
9
. Em 1854, os idiomas latim, 

francês e inglês começaram a ser exigidos para o ingresso no curso de Medicina. 

                                                           

9 Em 2 de dezembro de 1837 foi decretado que o Seminário de São Joaquim, no Rio de Janeiro, se tornasse o 

Colégio Pedro II. A partir de então, o Pedro II passou a ser visto como modelo para os estudos secundários. Os 

estudos foram organizados de forma seriada e atenderiam tanto alunos pertencentes à elite quanto à classe baixa. 
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No ano seguinte, com a Reforma de Couto Ferraz, além de se alterar a duração do 

ensino secundário para sete anos, foram incluídas no currículo escolar desse nível de ensino 

seis línguas estrangeiras, sendo duas clássicas (grego e latim) e quatro modernas (alemão, 

inglês, francês e italiano). (DORNELAS; VIDOTTI, 2007) 

Em 1878, os idiomas alemão e italiano também foram incluídos como requisitos para 

os cursos superiores de Direito e Medicina.  

As línguas estrangeiras permaneceram matérias obrigatórias até 1889. Após a 

Proclamação da República (1889), Benjamin Constant, responsável pelo Ministério da 

Instrução, Correios e Telégrafos, declarou que os idiomas inglês, alemão e italiano seriam 

considerados matérias optativas. Contudo, em 1892, após o ingresso de Fernando Lobo no 

Ministério, e em 1900, com Epitácio Pessoa, esses idiomas voltaram a fazer parte do currículo 

obrigatório. (HELB, 2006)  

Dois anos antes de Epitácio Pessoa considerar as línguas estrangeiras modernas como 

matérias obrigatórias, o ministro Amaro Cavalcanti colocara o Inglês, o Francês e o Alemão 

como disciplinas de caráter facultativo e com uma abordagem mais literária. 

No ano de 1911, com a Lei Rivadávia Correa, o ensino das línguas modernas passou a 

ter um teor prático, focado no aprimoramento da leitura, fala e escrita. Desde o Império (1822 

- 1889), a metodologia aplicada ao ensino desses idiomas modernos era a mesma das línguas 

clássicas - métodos de tradução e gramática. Em 1915, o grego é retirado do currículo. 

No período Vargas (1930 - 1945), "a nova realidade brasileira passou a exigir uma 

mão de obra especializada e, para tal, era preciso investir na educação" (VIDOTTI; 

DORNELAS, 2007). Em 1931, uma reforma educacional de âmbito nacional, conhecida 

como Reforma Francisco Campos, além de estabelecer o currículo seriado e a frequência 

obrigatória, "introduziu mudanças não somente no conteúdo, com maior ênfase nas línguas 

                                                                                                                                                                                     

Segundo Nelson Piletti (1990, p.150), o colégio "foi a primeira tentativa do poder central de organizar o ensino 

secundário regular no país". 
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modernas - francês, inglês e alemão, que prevaleceram sobre o Latim - mas também e 

principalmente quanto à Metodologia, com a introdução do uso do Método Direto" (HELB, 

2006, n.p.). Com o Método Direto, estabelecido no Colégio Pedro II, as aulas seriam 

ministradas na língua-alvo desde o início do curso.  

Outra contribuição importante para o ensino de línguas no Brasil foi dada pela 

Reforma Capanema, em 1942, a qual, além de promover transformações no ensino secundário 

e superior, de acordo com um artigo da organização HELB (2006, n.p.) "apresentou o que de 

mais avançado havia para o ensino de línguas da época no Brasil". A reforma atentou para a 

metodologia do ensino de línguas - a favor do Método Direto, e para os seus objetivos, isto é, 

além do objetivo instrumental, traria um ensino de um idioma mais prático. 

Essa reforma deu grande ênfase aos idiomas, principalmente ao inglês e ao francês. 

Essa escolha, segundo Capanema (apud HELB, 2006), se deu "devido à importância desses 

dois idiomas na cultura universal [...]" 

No período entre 1942 e 1961, devido à necessidade de o país passar a ter mão de obra 

mais especializada, a ênfase dada ao ensino de línguas e às Humanidades foi gradativamente 

reduzindo-se, até a sua carga horária se igualar à das Ciências Exatas. 

Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o Brasil viu-se econômica e 

culturalmente dependente dos Estados Unidos. Com isso, brasileiros, principalmente 

moradores dos centros urbanos, sentiram o desejo e a necessidade de aprender inglês. 

Consequentemente, o idioma começou a ganhar o espaço que antes era ocupado pelo francês. 

Contraditória em relação a essa nova realidade, a LDB de 1961 - Lei n°4.024 - definiu as 

línguas estrangeiras como matérias não obrigatórias e deixou a cargo dos Estados decidir 

sobre a sua inclusão ou não no currículo escolar.  

Em meio ao período turbulento da Ditadura Militar (1964-1985), a segunda LDB - Lei 

n° 5.692 - publicada em 1971, continuou sem considerar a obrigatoriedade das línguas 

estrangeiras no currículo escolar brasileiro. Com o novo foco profissionalizante – com ênfase 

no aprimoramento de aptidões técnicas para o preparo para a industrialização -, os Estados 

que optassem por incluir a língua estrangeira em seu currículo teriam como objetivo um 

ensino de caráter "instrumental". O Parecer n°478/75 coloca essa questão do seguinte modo: 
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Não temos dúvida de que as Línguas Estrangeiras poderiam figurar no próprio 

núcleo-comum se outras razões não tivessem de ser consideradas. 

Referimo-nos principalmente à impossibilidade de que todas as escolas, em todas as 

regiões do país, apresentassem condições para seu ensino com um mínimo desejável 

de eficiência, entendendo-se como tal, pelo menos um razoável desenvolvimento 

dos seus objetivos instrumentais: entender o idioma falado, falar, ler e escrever. 

(apud GIL, 2009) 

 

 Nesse período houve um crescimento das escolas de idiomas e até, em especial, de 

aulas particulares de língua inglesa, devido à grande influência norte-americana, cada vez 

maior, o que fez “com que o inglês norte-americano fosse a língua mais ensinada e procurada 

no Brasil, e o ensino plurilíngue da época anterior fosse abandonado". (GIL, 2009) 

Com a nova e atual LDB, em vigor desde 1996 pelo menos uma língua estrangeira 

será de caráter obrigatório na Educação Básica, desde o 6° ano do Ensino Fundamental até o 

último ano do Ensino Médio. Em outras palavras, a Lei n° 9.394/96 recoloca a 

obrigatoriedade das línguas estrangeiras no currículo escolar brasileiro, sendo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) os documentos que orientam o ensino dessas línguas 

estrangeiras.  

 

2.1.1 PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS - LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

 

Vimos que os Parâmetros Curriculares Nacionais são documentos elaborados com o 

objetivo de nortear as instituições de ensino no sentido de que elas sejam capazes de elaborar 

um projeto político-pedagógico baseando-se na realidade social em que estão inseridas. 

No que diz respeito às línguas estrangeiras - orientações curriculares referentes ao 

Ensino Fundamental II -, os PCNs baseiam-se numa abordagem sociointeracional, que se 

refere à linguagem e à aprendizagem. O enfoque sociointeracional da linguagem abrange 

conhecimentos sistêmicos, de mundo e de organização textual do aluno; este terá que 

"aprender como usá-los na construção social do significado via Língua Estrangeira". O 
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enfoque sociointeracional da aprendizagem, por sua vez, diz respeito ao professor, que, ao 

invés de apenas transmitir o conhecimento, dá "voz ao aluno de modo que este possa se 

constituir como sujeito do discurso e, portanto, da aprendizagem." (BRASIL, 1998, p. 15) 

Apesar de a obrigatoriedade de uma língua estrangeira (LE) existir a partir do 6° ano 

do Ensino Fundamental, consta no capítulo "Considerações Preliminares" dos PCNs (1998) 

que: 

A aprendizagem de uma língua estrangeira, juntamente com a língua materna, é um 

direito de todo cidadão, conforme expresso na Lei de Diretrizes e Bases e na 

Declaração Universal dos Direitos Linguísticos [...]. Sendo assim, a escola não pode 

mais se omitir em relação a essa aprendizagem. 

 

 Paradoxalmente, como vimos, seu ensino é apenas incluído como matéria obrigatória 

no Ensino Fundamental II. Apesar de constar nos Parâmetros que o documento servirá apenas 

como um orientador para profissionais e suas instituições, não é previsto um parâmetro 

próprio para o ensino da língua estrangeira referente aos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Assim sendo, as escolas que optarem por incluir o ensino de LE para esse nível de ensino não 

terão um documento de cunho nacional que as oriente quanto a quais conteúdos poderão ser 

abordados. 

Outra questão referente ao ensino de línguas estrangeiras diz respeito à ênfase dada à 

habilidade da leitura. Os PCNs (1998, p.20) trazem como justificativa a não necessidade da 

população de se comunicar usando uma língua estrangeira - "tomando-se como exceção o 

caso do espanhol, principalmente nos contextos das fronteiras nacionais e [...] nos espaços das 

comunidades de imigrantes [...] e de grupos nativos [...]". Apesar de ser requisito para o 

acesso a cursos superiores, estes apenas pedem o domínio da leitura.   

O documento deixa claro que não proíbe o desenvolvimento de outras habilidades em 

sala de aula, porém enfatiza que o "quadro atual" (1998) do ensino de LE no país requer 

apenas o ensino da leitura. 

Ao longo da história do ensino de línguas no Brasil, observamos a inserção de mais de 

duas línguas estrangeiras nos currículos. Os PCNs reconhecem a importância de aprender 

diversas línguas, mas ressaltam a impossibilidade de incluir mais do que uma LE devido à 
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falta de profissionais bem preparados e ao grande número de matérias obrigatórias já inseridas 

no currículo escolar. Para fazer a escolha do idioma estrangeiro mais adequado à população 

de determinado local, ainda segundo os PCNs (1998, p. 22-23), três fatores importantes 

devem ser considerados:  

 fatores históricos: entre eles é citada a importância do inglês como a língua 

mais usada no mundo dos negócios e sua influência na maioria dos países, e do 

espanhol, devido às crescentes trocas econômicas entre as nações do 

MERCOSUL; 

 fatores relativos às comunidades locais: em que há a convivência com 

imigrantes e indígenas, ou locais em que a língua portuguesa é considerada 

segunda língua; 

 fatores relativos à tradição: abrangem línguas que representaram, durante a 

história, um papel importante nas relações culturais, como, por exemplo, o 

francês. 

No que diz respeito à formação dos professores de línguas, os PCNs servem também 

como um guia para as instituições de Ensino Superior, que formarão profissionais da 

Educação tomando como base os documentos nacionais da educação brasileira. 

Portanto,  muitas instituições têm os PCNs como embasamento para a formação desses 

professores e, nesse sentido, pode-se considerar que o professor responsável por lecionar um 

idioma estrangeiro, o graduado em Letras, estará apto a ensinar alunos a partir do Ensino 

Fundamental II, uma vez que o ensino de uma língua estrangeira moderna é considerado de 

caráter obrigatório desse nível em diante.  

Como vimos anteriormente, a Lei n° 9.394/96, no que tange ao ensino obrigatório de 

uma língua estrangeira, deixa a cargo dos órgãos responsáveis pelas instituições escolares a 

escolha de qual idioma ensinar. Glória Gil (2009) aponta que "embora não haja estatísticas 

oficiais, vários dados indicam que o inglês é [...] a língua mais ensinada". 

 Após examinar a trajetória do ensino de línguas no Brasil, pode-se considerar que a 

língua inglesa, desde seu primeiro contato com a população deste país, criou laços cada vez 
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mais fortes com nossa cultura. Hoje, seu ensino é o mais procurado e a fluência nesse idioma 

é um dos requisitos básicos para se ter uma carreira.  

 

2.2 O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA 

 

A notável expansão do inglês pelo mundo e sua utilização via comunicação global nas 

últimas décadas, principalmente por falantes não nativos, vêm trazendo novos desafios, 

preocupações e expectativas. Muitos são os fatores que influenciam a língua inglesa e são, 

também, influenciados por ela, como: cultura, economia, tecnologia e educação.  

Vimos que muitas línguas estrangeiras passaram pelas escolas brasileiras. Dentre elas, 

a inglesa, considerada atualmente uma língua global, está presente, como língua estrangeira 

moderna, nos currículos escolares de muitas instituições públicas e particulares de Educação 

Básica brasileiras. 

Apesar das crescentes mudanças em relação às metodologias de ensino de idiomas e 

das constantes alterações tecnológicas, culturais e sociais, há um fator que ainda permanece o 

mesmo. Segundo Graddol (2006, p. 10), "mais pessoas do que nunca querem aprender o 

inglês". O autor ainda confirma que "os aprendizes do idioma estão crescendo em número e 

decrescendo na idade".  

As crianças brasileiras são um público crescente na aprendizagem do inglês. Desde 

cedo, elas estão tendo um maior contato com o idioma: utilizam a internet, escutam músicas 

em inglês de seus cantores favoritos, assistem a programas educativos que ensinam o idioma 

por meio de desenhos animados e, assim, acabam por falar palavras e até mesmo sentenças 

completas em inglês. 

 Uma parcela dessas crianças é matriculada em escolas particulares de Educação 

Básica, nas quais o currículo escolar inclui o ensino do inglês desde os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, e até da Educação Infantil. O principal fator que leva os pais a procurarem essas 
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instituições escolares é a intenção de expor seus filhos desde cedo à língua-alvo. Além do 

inglês na Educação Básica, ou quando não há oferecimento do idioma nessas instituições 

escolares, as crianças frequentam Escolas de Idiomas.  

Essa preocupação crescente em relação à exposição da criança a uma língua 

estrangeira é baseada em diferentes crenças e estudos que apontam que quanto mais cedo a 

criança tiver acesso a uma língua estrangeira melhor será sua adaptação ao idioma 

futuramente. Newport (1996 apud PIRES, S. S., 2001) aponta que "ouvir mais de uma língua 

na infância torna mais fácil para a criança ouvir as distinções entre os fonemas dessas línguas 

mais tarde." Pesquisadores como Douglas Brown (2007) e Almeida Filho (2012) acreditam 

que a linguagem se desenvolve melhor durante a infância. Segundo Filho (2012, p. 90), "o 

ideal é a criança ter contato desde os 6 anos, quando já está praticamente alfabetizada na 

língua materna. Nessa idade ela tem o cérebro mais plástico e aberto para a absorção de um 

segundo idioma."  

Já outros pesquisadores apontam dificuldades. Graddol (2006, p.89), por exemplo, 

comenta que:  

na prática, jovens aprendizes enfrentam obstáculos que adultos não encaram. As 

crianças ainda estão se desenvolvendo física e intelectualmente; suas necessidades 

emocionais podem ser maiores; elas são menos capazes de se responsabilizar pelo 

seu próprio aprendizado
10

. (tradução nossa) 

 

Apesar de argumentações divergentes sobre o ensino/aprendizagem do inglês a jovens 

aprendizes, é comum encontrar, atualmente, escolas particulares de Educação Básica que 

oferecem o ensino do inglês desde a Educação Infantil e escolas de idiomas especializadas no 

ensino de crianças. 

Com relação às escolas públicas, o ensino do inglês é implantado obrigatoriamente a 

partir do 6° ano do Ensino Fundamental. A inserção do idioma nos anos iniciais do Ensino 

                                                           

10
 Todas as traduções referentes às citações de livros em língua inglesa são de responsabilidade da pesquisadora. 
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Fundamental nessas instituições aparece na forma de projetos em alguns estados do Brasil, 

como, por exemplo, em Santa Catarina (no município de Jaraguá do Sul (2009)); no Paraná 

(no município de Toledo (março/2012)); e em São Paulo (nos municípios de Santo André 

(2011) e Ribeirão Pires (abril/2012)). Em Toledo, o idioma foi inserido no 4° e 5° anos e 

beneficia 24 escolas; em Jaraguá do Sul, crianças do 3°, 4° e 5° anos têm aulas de inglês. Em 

Santo André e em Ribeirão Pires, o inglês foi incluído do 1° ao 5° ano do Ensino 

Fundamental. 

De acordo com dados do Ministério da Educação (MEC), o número de 

estabelecimentos de Ensino Básico no Brasil é de 194.939. Em 2010, 31 milhões de alunos 

estavam matriculados no Ensino Fundamental, sendo 16,7 milhões nos anos iniciais. Desses 

alunos, 89% frequentam a escola pública. Vemos que, em comparação com o número de 

alunos matriculados em escolas particulares de Educação Básica no Brasil, são poucas as 

escolas públicas que inseriram em seu currículo escolar o ensino do inglês nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. 

Assim, se, de acordo com a LDB, "a aprendizagem de uma língua estrangeira, 

juntamente com a língua materna, é um direito de todo cidadão [...]", por que não oferecer 

esse ensino a todas as crianças do país? Negar esse direito a crianças que frequentam as 

escolas públicas é uma forma de discriminação e opressão, além de negação, a elas, de "todas 

as oportunidades e facilidades que lhes facultem o desenvolvimento [...] mental, moral [...] e 

social" (ECA, 1990, art. 3°).   

Conhecer o idioma estrangeiro é um dos requisitos essenciais para poder competir no 

mercado de trabalho; também, para a recepção das informações pela televisão, rádio, jornais, 

produtos eletrônicos, entre outros, é preciso ter um conhecimento básico desse idioma, mesmo 

porque muitas palavras inglesas já fazem parte do nosso vocabulário. De acordo com uma 

reportagem da revista VEJA (2012), intitulada "Para Soltar a Língua", as pessoas que falam 

bem o idioma ganham de 30% a 50% a mais e, com relação às empresas internacionais 

contratantes, 70% delas exigem funcionários que falem o inglês.  

Apesar de muitas escolas particulares incluírem o inglês no Ensino Fundamental I e 

algumas escolas públicas municipais estarem implantando o ensino do idioma nesse nível de 
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ensino, há de se levar em consideração os dois fatores importantíssimos já mencionados, que, 

se ignorados, poderão prejudicar a qualidade desse ensino. São eles: a previsão de um PCN de 

língua estrangeira para esse nível de ensino e a formação do profissional de Letras.  

Na formação do profissional de Letras não constam abordagens específicas em relação 

ao desenvolvimento e à aprendizagem infantis, já que esse profissional foi preparado para 

atuar com um público diferente, ao contrário do graduado em Pedagogia, que, como vimos, é 

preparado para lecionar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I. Sem uma formação 

eficaz, que envolva também a preparação para lecionar o inglês especificamente para 

crianças, o profissional de Letras poderá enfrentar uma série de dificuldades ao ministrar 

essas aulas, a começar pela escolha da metodologia adequada: se não for feita a melhor 

escolha, não se alcançará sucesso ao transmitir os conhecimentos às crianças nem se 

verificará o retorno dos ensinamentos. 

Vimos que o ensino/aprendizagem nos anos iniciais do Ensino Fundamental envolve 

atividades lúdicas e tem como foco, mais comumente no "ciclo da infância", o processo de 

alfabetização e letramento. Assim, é relevante que o profissional de Letras tenha em sua 

formação a compreensão das implicações que poderão ocorrer no processo de aprendizagem e 

de ensino de uma nova língua para um público de crianças. 

A seguir, para fundamentar a nossa pesquisa, apresentaremos modelos teóricos 

relativos à aquisição de línguas. 

 

2.3 TEORIAS DE AQUISIÇÃO DE LÍNGUA MATERNA (LM) 

 

Neste tópico serão tratadas questões a respeito de aquisição de primeira língua (ou 

língua materna), a fim de, posteriormente, nos basearmos nelas quando mencionarmos os 

princípios que norteiam a aquisição de línguas estrangeiras.  
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Apesar de existirem diferenças entre os dois grupos, Brown (2007, p. 25) enfatiza a 

importância de compreender a aprendizagem de uma primeira língua para, então, entender as 

teorias de aquisição de uma segunda língua.  

Discorreremos sobre as teorias de aquisição de língua estrangeira, uma vez que será de 

extrema importância entender como, quando e onde ocorrerá o processo de 

ensino/aprendizagem infantil com relação ao idioma alvo. As abordagens metodológicas 

utilizadas na educação de crianças, tanto na alfabetização e no letramento na língua materna 

quanto no ensino de uma língua estrangeira, baseiam-se nessas teorias para concretizar o 

processo de ensino/aprendizagem. 

Antes de prosseguirmos nessa direção, é importante considerar que nos embasamos no 

pesquisador Brown (2007), pois esse autor encaminha a teoria de aquisição de LM para o 

ensino de LE. 

Há muitas teorias sobre aquisição da linguagem, mas nos ateremos apenas às 

principais abordagens, pois o que desejamos é apresentar uma visão geral de teorias como 

behaviorismo, inatismo, construtivismo e interacionismo, que propõem considerações sobre 

as ocorrências linguísticas com crianças. 

O behaviorismo não considera a mente como parte essencial do processo de aquisição 

da linguagem e sim as relações ou associações entre estímulos e respostas; imitação e reforço. 

Em Verbal Behaviour, B.F. Skinner (1957 apud BROWN, 2007) criou um modelo 

behaviorista no qual considerava que a linguagem poderia ter um reforço positivo, ou seja, o 

ser humano emitiria uma resposta ou diria uma sentença ou palavra, sem necessariamente 

receber um estímulo e, então, receberia uma resposta, verbalmente ou não, positiva; assim o 

comportamento/linguagem seria mantido. Brown (2007, p.27) exemplifica eficientemente 

essa abordagem: "Se uma criança diz 'quero leite' e um dos pais lhe entrega leite, o operante é 

reforçado e, após repetidas ocasiões, é condicionado." 

De acordo com Skinner, a linguagem dependerá do reforço (positivo ou negativo). 

Quando o reforço trouxer 'recompensas', isto é, quando for positivo, a 

linguagem/comportamento será mantida e talvez praticada com frequência. Por outro lado, se 
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o reforço trouxer 'punições' (negativo) ou se não houver nenhum tipo de reforço, esse 

comportamento/linguagem será enfraquecido e, aos poucos, eliminado. 

Del Ré (2010, p. 19) oferece-nos um exemplo dessa abordagem muito utilizada pelos 

docentes: "[...] todas as formas de avaliação utilizadas por professores: acerte as respostas e 

terá uma boa nota (reforço positivo); erre, e obterá um resultado ruim (reforço negativo) [...]". 

Contudo, essa teoria não soube fundamentar explicações a respeito da criatividade das 

crianças ao formar sentenças ou palavras que nunca ninguém lhes ensinara; se não o fez, ao 

menos abriu as portas para outras teorias/abordagens, entre as quais o inatismo. 

Por muitos séculos, estudiosos tentaram chegar a um consenso a respeito da 

capacidade de raciocínio do homem. De um lado, havia a ideia de que o ser humano nascia 

com certas habilidades que seriam ou não aprimoradas ao longo da vida; por outro lado, 

defendia-se que a aquisição dessas habilidades aconteceria através da experiência com o meio 

físico. 

De acordo com o inatismo, a mente é considerada um fator fundamental no processo 

de aquisição da linguagem, ocasionando pesquisas sobre processos psicológicos e 

contrapondo-se ao behaviorismo de Skinner. 

Inatismo deriva da ideia de que as propriedades da língua são transmitidas 

geneticamente, ou seja, as crianças já nascem com essa competência antes de terem contato 

com a língua, por isso a criatividade e a rapidez em adquirir sons e regras da língua. (DEL 

RÉ, 2010) 

Chomsky (1965 apud BROWN, 2007) defendeu essa teoria para tentar esclarecer o 

'controle' que a criança tem da língua em um período curto de tempo. Simplesmente por viver 

em um meio em que é falada determinada língua, a criança começa a desenvolver seu sistema 

linguístico e com três ou quatro anos já fala sentenças completas. Esse conhecimento inato foi 

representado por Chomsky como uma "pequena caixa preta" existente dentro do cérebro, 

denominada Dispositivo de Aquisição da Linguagem (DAL), que somente é acionado quando 

em contato com outros falantes. 
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Para exemplificar melhor este processo, Del Ré (2010, p. 20) baseia-se na metáfora da 

fechadura de Chomsky, que explica: 

[...] cada criança nasceria com uma fechadura, pronta para receber uma chave; cada 

chave acionaria a aquisição de uma língua diferente, daí todas nascerem com a 

mesma capacidade e poderem adquirir as mais diferentes línguas. 

 

Segundo pesquisas mais recentes de seguidores da teoria inatista, a aquisição de 

diferentes línguas se dá devido à existência da Gramática Universal (GU). A GU, como o 

próprio nome demonstra, consiste na existência de pontos em comum nos diversos idiomas, 

como a formação de perguntas e de sentenças negativas, a ordem das palavras, entre outros 

fenômenos gramaticais. (BROWN, 2007) 

Contudo, com essa teoria, Chomsky, ao enfatizar que, no cérebro, há um tipo de 

gramática que auxilia a criança na construção das frases, não agrega importância a outros 

elementos que participam no processo de aquisição da linguagem e que seriam a parte 

funcional, isto é, a interação social.  

As questões ligadas à interação social, por sua vez, são abordadas pela teoria 

cognitivista de Jean Piaget, e pela interacionista, de L. S. Vygotsky.   

Há divergências quando se fala da importância do "outro" no processo de aquisição da 

linguagem infantil. Para Piaget (1961 apud DEL RÉ, 2010), a maturação infantil, ou seja, o 

conhecimento de mundo adquirido pela criança acontece de forma individual; no entanto, para 

Vygotsky (1979 apud DEL RÉ, 2010), nesse processo a interação verbal com o "outro", no 

caso o adulto, é essencial para o desenvolvimento da linguagem na criança - por isso o termo 

"sociointeracionismo". Vê-se, deste modo, a importância que um adulto tem no processo de 

aquisição da linguagem: seu papel é de mediador, pois é responsável por todas as informações 

a que a criança tem acesso. 

No entanto, esse processo dependerá da denominada Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP), um período de transição entre aquilo que a criança consegue fazer por si 

mesma e o que ela ainda não é capaz de fazer, dependendo, assim, do auxílio de um adulto (os 
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pais, o professor etc.). A ZDP tem sido utilizada no ensino de LE, tanto para os adultos, 

quanto para as crianças (BROWN, 2007).  

Em meio a essas pesquisas e à ênfase dada ao sociointeracionismo, Jerome Bruner 

(1991 apud DEL RÉ, 2010), um dos pioneiros nos estudos sobre interação entre a criança e 

seu interlocutor, introduziu a importância da brincadeira no processo de aprendizagem 

infantil. O autor diz que, com essa interação lúdica, a criança "desenvolve funções 

linguísticas, comunicativas"; além disso, ressalta o dialogismo entre criança e espaço de jogo; 

entre criança e adulto. Nesse último caso, o adulto passa a desempenhar o papel de tutor, 

auxiliando a criança na realização de tarefas que esta não consegue realizar por si mesma. 

Levando-se em consideração a interação da criança com o adulto no processo de 

aquisição da linguagem, a teoria vygotskiana, servindo como base para o interacionismo 

social, não coloca a criança como um mero aprendiz, mas como um indivíduo ativo nesse 

processo de aquisição da linguagem. A criança construirá seu conhecimento de mundo e sua 

linguagem juntamente com a mediação do "outro" (um adulto ou até mesmo uma criança com 

mais competência). (DEL RÉ, 2010) 

 

2.3.1 LÍNGUA MATERNA E LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

Muitas são as teorias referentes à aquisição da língua materna (LM). E essa 

investigação em relação a como acontece o desenvolvimento da linguagem em bebês e 

crianças não é uma questão atual. O estudo mais antigo a respeito do assunto foi feito na 

Alemanha, por Herbart, e data da metade do século XIX. Contudo, há referências a pesquisas 

relacionadas à aquisição de LM no final do século XVIII. 

Algumas questões abordadas nessas pesquisas levaram estudiosos a questionar como 

acontece a aquisição de uma língua estrangeira (LE) pelas crianças e por adultos.  



 

49 

 

Segundo Brown (2007, p. 54), muitos professores de idiomas são induzidos a estudar 

como acontece a aquisição da LM pelas crianças, no intuito de entenderem o processo e, 

assim, aprimorarem seu modo de ensinar línguas. O autor ainda afirma que alguns estudiosos 

tinham como base para a aquisição de segunda língua as abordagens da aquisição de LM. 

De acordo com Maria Alice Venturi (2008, p. 23), há diferenças entre a aquisição de 

LM e LE. Para a autora, a aquisição de uma LE em sala de aula é diferente da aquisição da 

LM em um "contexto natural". Portanto, enfrenta-se a questão da comunicação e da 

funcionalidade da linguagem. 

Outro aspecto em relação às semelhanças e às diferenças entre aquisição de LM e LE é 

referente à questão da idade. Para Scliar-Cabral (2010, p.123), quando o aprendiz tiver o 

domínio de uma língua (LM), o domínio de uma segunda língua poderá ser "afetado por 

fatores como semelhança e a dessemelhança entre a estrutura das mesmas e as culturas em 

jogo". Uma vez que o aprendiz da língua-alvo tem o domínio do sistema linguístico da LM, 

principalmente quando adulto, ele procura fazer comparações entre os dois idiomas - quanto à 

gramática, palavras parecidas em relação à pronúncia ou tradução - a fim de auxiliar a si 

mesmo no aprendizado da língua estrangeira. Na maioria das vezes, relacionar a LM com a 

LE não será favorável à aprendizagem devido aos falsos cognatos e expressões idiomáticas 

que envolvem características culturais inerentes à cada língua. 

Os argumentos em relação à aprendizagem de uma LE no tocante ao fato de a criança 

ter mais sucesso do que o adulto são baseados, segundo David Singleton e Lisa Ryan (2004), 

nas visíveis diferenças de aprendizagem entre os dois grupos: 

[...] crianças em um ambiente adequado adquirem uma segunda língua sem muitos 

problemas, ao passo que os adultos parecem esforçar-se inutilmente na nova língua e 

parecem impor a fonologia da língua materna no novo idioma. (MACNAMARA, 

1973a: 63 apud SINGLETON; RYAN, 2004. tradução nossa)  

 

 Quando adultos, os aprendizes do novo idioma tendem a fazer muitas comparações 

com a língua materna, que já se encontra fixada na sua memória linguística. Já as crianças, 

aprendendo uma LE em conjunto com sua LM, aparentam aprender com mais facilidade os 

dois idiomas, uma vez que ainda não têm um domínio significativo de um único sistema 
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linguístico. No que diz respeito a obter fluência em uma determinada língua, Venturi (2008, 

p.23) baseia-se nas palavras de Mackey (1983) e aponta que "quanto mais velho o aprendiz, 

tanto menos flexibilidade existe para a aprendizagem de novos automatismos", isto é, o 

aprendiz adulto terá menor habilidade na realização adequada da entonação e dos novos 

fonemas. 

 

2.3.2 TEORIAS DE AQUISIÇÃO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA (LE) 

 

Os behavioristas atentam tanto para o aprendizado de LM quanto para o de LE, na 

aquisição da língua por meio da imitação e da prática, isto é, por meio do estímulo e resposta. 

Para os seguidores do inatismo de Chomsky, a GU é que é levada em conta. Com esse 

conhecimento inato, a criança formularia hipóteses e faria testes para decifrar o código da 

linguagem. Todavia, há divergências entre os teóricos dessa abordagem quando, de um lado, 

deparam-se com a explicação, pela GU, de que alguns aprendizes de LE sabem mais do 

segundo idioma do que deveriam saber; e, por outro lado, linguistas afirmam que não é 

possível se valer da GU quando o aprendiz já passou pelo período crítico de aquisição da 

linguagem, isto é, quando este já se encontra na fase adulta.  

Influenciado pela teoria chomskiana, Stephen Krashen (1981 apud BROWN, 2007), 

com sua teoria denominada Modelo Monitor, propõe algumas hipóteses em relação à 

aquisição de LE. A primeira, chamada de hipótese da aquisição-aprendizagem (Acquisition-

Learning Hypothesis), ressalta que a aquisição de uma LE depende da "aquisição" (processo 

subconsciente e intuitivo, responsável pelo entendimento e pela capacidade de comunicação 

criativa); e da "aprendizagem" (aprendizado consciente e dependente do esforço intelectual do 

aprendiz no entendimento das regras gramaticais, na formação das sentenças etc.). No 

entanto, para Krashen, ser fluente em outro idioma depende do que adquirimos e não do que 

aprendemos; assim, para ele, em sala de aula deve-se ter uma grande dose de aquisição e uma 

mínima dose de aprendizagem. 
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A segunda, hipótese do monitor (Monitor Hypothesis), refere-se à relação entre 

aprendizagem e aquisição. A aprendizagem influenciaria o processo de aquisição. Os esforços 

feitos pelo aprendiz para adquirir a LE são policiados pelo conhecimento consciente dos 

sistemas linguísticos e regras gramaticais do idioma aprendido. Contudo, para não impedir a 

aquisição da língua, esse policiamento quanto às regras gramaticais necessita ser evitado ao 

máximo.  

A hipótese da ordem natural (Natural Order Hypothesis) baseia-se em estudos 

anteriores de Dulay e Burt (1974 apud BROWN, 2007), entre outros pesquisadores, os quais 

defendem que a aquisição de algumas estruturas gramaticais acontece em uma ordem 

previsível e natural. No entanto, Krashen rejeita qualquer aprendizagem que utilize uma 

ordem gramatical; para ele, o objetivo é a aquisição da linguagem. 

A fim de explicar como um aprendiz adquire a LE, o teórico fundamenta-se na 

hipótese do input (Input Hypothesis), em que a ênfase é novamente dada à aquisição e não à 

aprendizagem. Aqui, o aprendiz deve ser o tempo todo exposto a desafios, ou seja, ele precisa 

receber, principalmente por meio da audição e da leitura, uma dose de conhecimentos que vão 

além dos que já possui. Para exemplificar esse processo, Krashen (1981) diz que, se o 

aprendiz se encontra em um nível 'i', o input (informações adquiridas) que ele receberá deverá 

conter 'i' + 1. O autor recomenda que a fala (speaking) não seja estimulada a princípio, por 

isso a ênfase nas outras habilidades
11

. Para haver o output (utilização das informações 

adquiridas), o aprendiz precisa, primeiramente, receber uma grande dose de inputs. 

A hipótese do filtro afetivo (Affective Filter Hypothesis) diz respeito a fatores como 

motivação, autoconfiança e ansiedade. Dependendo do nível em que se encontram esses 

filtros afetivos, pode haver um comprometimento, ou não, do processo de aquisição da 

linguagem. 

Considerando as cinco hipóteses de Krashen, pode-se dizer que alguns professores de 

línguas e algumas escolas de idiomas utilizam-se da hipótese central de que menos 

                                                           

11
 São quatro as habilidades adquiridas na aquisição de idiomas: fala (speaking), audição (listening), leitura 

(reading) e escrita (writing).  



 

52 

 

"aprendizagem" na sala de aula estimula os alunos à aquisição da linguagem. De fato, não se 

pode negar que não são todos os alunos que gostam de decorar regras gramaticais; além disso, 

desafiar os alunos em sala de aula é uma estratégia que não poderia ser ignorada pelos 

profissionais de línguas e instituições de ensino, pois oferece aos discentes um ambiente que 

estimule sua autoconfiança e os motive. Contudo, ainda há muitos teóricos que apontam a 

gramática (aprendizagem) como um fator essencial no processo de aquisição de LE.  

No que diz respeito ao ensino/aprendizagem infantil, deve-se enfatizar o processo de 

aquisição da linguagem, uma vez que o processo de aprendizagem, em que o foco está na 

denominação gramatical de palavras e estruturas, não terá importância para as crianças. Esses 

aprendizes devem ser inseridos em ambientes onde haja uma grande dose de aquisição por 

meio de atividades lúdicas e motivacionais.   

Quanto à abordagem de caráter cognitivista, voltada para a aprendizagem de LE, 

destacam-se as teorias de McLaughlin (1990 apud BROWN, 2007), pesquisadas em conjunto 

com outros estudiosos, como McLeod (1986) e Rossman (1983). As teorias defendem dois 

tipos de processamento de informação: o processo de controle, em que a capacidade do 

aprendiz de armazenar informações complexas sobre a estrutura da língua é limitada e 

considerada algo temporário, por isso o uso de diferentes técnicas; e o processo de 

automatização, em que o aprendiz praticará essas estruturas e, consequentemente, acumulará 

gradualmente sub-habilidades, conforme vai aumentando seu nível de proficiência. 

Tanto a abordagem de Krashen quanto a de McLaughlin têm o foco somente no 

aprendiz da LE. Já a teoria socioconstrutivista - a abordagem defendida nos PCNs - enfatiza a 

interação entre os aprendizes e seus colegas; entre aprendizes e professores e ainda com 

outros indivíduos que participam do processo dialógico.  

Vimos anteriormente a importância da interação, principalmente entre professor e 

aluno, no processo de aquisição de LM. Com relação a esse processo no ensino/aprendizagem 

infantil de uma LE, a interação deve ser igualmente enfatizada.   

O papel da cognição no que diz respeito à aquisição de uma LE é reconhecido por 

muitos teóricos. No entanto, nem exercícios repetitivos para treinar regras gramaticais, nem o 

uso de sentenças sem um contexto parecem incitar o processo de aquisição. É de extrema 
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importância a imersão do aluno em um ambiente onde haja interação. Brown (2007) cita a 

pesquisa de Michael Long (1985), que enfatiza a importância de uma combinação entre a 

interação e o input. Para Long, essas são partes essenciais no processo de aquisição de 

línguas.  

Como mediador no processo de ensino/aprendizagem de uma LE, principalmente com 

crianças, o professor deve promover a interação também entre os alunos, principalmente 

através de atividades em grupos, jogos, entre outras alternativas. As principais interações - 

professor/aluno e aluno/professor - precisam ser motivacionais, prazerosas e pedagógicas, por 

isso a importância de esse profissional conhecer as fases do desenvolvimento infantil, as 

abordagens metodológicas mais propícias à faixa etária que leciona, o funcionamento do 

processo de aquisição de LE e LM, além de ter fluência no idioma estrangeiro.  

Ainda não se exauriram as discussões envolvendo qual a melhor abordagem a ser 

seguida por professores de línguas e instituições de ensino de idiomas; nem houve uma 

definição das melhores abordagens a se adotar. Todas as teorias abordadas nesta pesquisa 

foram e são importantes ao tentar retratar o fenômeno do processo de aquisição de uma LE. 

Ao lidar com aprendizes "reais", o profissional de línguas deve estar preparado para entrar em 

contato com diferentes identidades, capacidades e também diferentes idades. 

 

2.4 O ENSINO/APRENDIZAGEM DE LE PARA CRIANÇAS - LEC 

 

Antes de iniciarmos nossas considerações a respeito do ensino/aprendizagem de LE 

para crianças, é importante ressaltar que estas não serão baseadas em parâmetros oficiais 

estabelecidos, uma vez que não estão previstos documentos legais referentes à disciplina 

Línguas Estrangeiras Modernas para os Ciclos 1 e 2 do Ensino Fundamental. Na ausência 

deles, usaremos como embasamento pesquisas sobre LEC que teóricos e estudiosos 

desenvolveram sobre a aquisição de um língua estrangeira nessa faixa etária. 
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Vimos no capítulo anterior que o processo de ensino/aprendizagem nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental tem como foco o sociointeracionismo. A interação aluno-aluno, 

professor-aluno e aluno-professor ocorre, predominantemente, por meio de atividades lúdicas, 

com ênfase também na alfabetização e no letramento. 

Segundo Cameron (2001 apud Rocha, 2007, p.286), "o sucesso do 

ensino/aprendizagem de línguas depende, em grande parte, do tipo e da qualidade de interação 

proporcionada ao longo do processo". O mesmo autor ressalta a importância do 

"desenvolvimento de atividades que maximizem a aprendizagem da língua-alvo". Além da 

construção de interações durante o ensino/aprendizagem de LE, é importante trabalhar as 

quatro habilidades: fala, audição, leitura e escrita - respectivamente: speaking, listening, 

reading e writing.  

Vimos que, nos PCNs de Língua Estrangeira - Ensino Fundamental II -, há a ênfase na 

habilidade da leitura. Todavia, apesar da preocupação em trabalhar as quatro habilidades 

durante o ensino/aprendizagem de LE para crianças, deve-se levar em consideração o 

ano/idade. No 1° ano (6 anos) são enfatizadas as habilidades de ler (speaking) e ouvir 

(listening), uma vez que os alunos estão participando do processo de alfabetização/letramento 

na LM. As demais habilidades são inseridas aos poucos a partir do 2° ano (7 anos) e, no 5° 

ano (10 anos), as quatro habilidades já devem ser trabalhadas concomitantemente. Rocha 

(2007, p. 278) adverte no sentido de que as quatro habilidades não sejam o único foco no 

ensino de LEC; o processo do ensino/aprendizagem precisa ser voltado aos interesses do 

aluno e deve "contribuir para o crescimento intelectual, físico, emocional e sócio-cultural da 

criança", tendo assim o objetivo de "propiciar o desenvolvimento integral da criança".   

As autoras Queiroz e Carvalho (2010, p.78), baseadas em estudos de Painter e 

Carvalho (2005), também enfatizam o processo de interação social no ensino/aprendizagem 

de LEC. Segundo elas, "uma vez que utilizamos a fala diariamente e, consciente ou 

inconscientemente no nosso dia-a-dia, precisamos dela para facilitar nossa comunicação". 

O professor que leciona para essa faixa etária precisa estar ciente, dentre outros 

fatores,  
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do desenvolvimento intelectual da criança, da adequação do processo ao seu foco de 

atenção (geralmente curto), do estímulo a todos os sentidos da mesma durante o 

processo, do respeito aos fatores afetivos do ensino e, finalmente, do uso autêntico e 

significativo da linguagem. (ROCHA, 2007, p. 283) 

 

Ao lidar com crianças, esse profissional necessita utilizar, durante a aula, atividades 

diferenciadas que motivem os aprendizes, estimulem a sua participação a maior parte do 

tempo, pois eles "tendem a se cansar facilmente, perdendo, consequentemente, o interesse e a 

atenção, rapidamente". Por isso é fundamental haver o recurso, em uma mesma aula, a 

diferentes abordagens pedagógicas durante o aprendizado (ROCHA, 2007, p. 283). 

Tomando como embasamento os estudos de Pires (2004), as pesquisadoras Isabela 

Tornopolski Queiroz e Raquel Cristina Mendes de Carvalho (2010, p. 78) apontam como 

dificuldade, no que tange ao ensino/aprendizagem de LEC, a falta de material didático 

especificamente para crianças aprendendo a LE, em especial livros voltados para crianças 

pertencentes ao "ciclo da infância", quando ainda não são totalmente alfabetizadas/letradas na 

LM.  

A grande maioria dos livros didáticos de inglês para crianças são voltados para 

aprendizes nativos, uma vez que o uso da língua portuguesa é inexistente no material e os 

temas tratados não fazem parte do cotidiano desses alunos; tome-se como exemplo o ensino 

de vocabulário sobre café da manhã (breakfast), em que aparecem apenas as palavras bacon, 

pancakes, eggs, entre outros alimentos que não fazem parte do café da manhã brasileiro. 

Os pesquisadores Rogério Tílio e Rocha (2009, p. 3, 4) defendem a ideia de que os 

livros didáticos devem fazer "uso da LM como recurso mediador e potencializador da 

aprendizagem de LI [língua inglesa] [...]" e, a respeito dos temas propostos, acrescentam que 

"é essencial que as propostas em sala de aula problematizem questões relevantes para a 

criança, respeitando-se os contextos em que esta se encontra inserida, promovendo interações 

propositadas e significativas."  

  A fim de minimizar essa falta, os professores precisam utilizar "métodos dinâmicos 

para atrair a atenção das crianças" (QUEIROS e CARVALHO, 2010, p. 78) e realizar 

adaptações na utilização do material didático proposto pela escola. Reiteramos, no entanto, 
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que, para que tais adaptações e métodos dinâmicos sejam postos em prática, é recomendável 

ater-se à importância da formação específica do profissional de Letras a respeito da natureza 

da criança como aprendiz em cada nível escolar, uma vez que, de acordo com os PCNs, cada 

ciclo do Ensino Fundamental I tem sua especificidade quanto ao ensino/aprendizagem das 

disciplinas inseridas no currículo. Com a língua estrangeira não será diferente. 

 Segundo Rocha (2007, p. 288), o professor deve oferecer suporte à aprendizagem da 

criança, "chamando a atenção para o que é mais relevante, adotando estratégias apropriadas 

[...], relembrando a criança a respeito das tarefas a serem desenvolvidas e de seus objetivos".  

Durante o "ciclo da infância" – de alunos entre 6 e 8 anos -, não são todas as crianças 

que já dominam a escrita na LM. A utilização da escrita (writing) na LE durante os dois 

primeiros anos não deve ser utilizada com frequência para que não haja conflito, por parte do 

aluno, na aprendizagem da LM. Durante o Ciclo 1, devem ser apresentadas às crianças, 

durante as aulas, figuras, pinturas, fantoches, músicas e comandos na língua-alvo, como: sit 

down (sente-se), open your books (abram seus livros), turn the page (vire a página), entre 

outros. Assim se enfatizam duas habilidades: a fala (speaking) e a audição (listening). 

Os autores Williams & Burden (1997 apud ROCHA, 2007, p. 289) destacam três 

modos de pensamento que atribuem sentido às experiências de aprendizagem das crianças: o 

enativo, quando a aprendizagem ocorre através da manipulação de objetos concretos; o 

icônico, em que a aprendizagem se dá por meio de imagens visuais; e o simbólico, quando a 

"aprendizagem relaciona-se ao uso de símbolos [...]", isto é, quando a criança utiliza a LE 

para expressar suas ideias em um determinado contexto. 

No que diz respeito à interação na sala de aula, grande número de crianças tendem a 

utilizar a LM a maior parte do tempo. De acordo com Cameron (2001) e Luz (2003), citados 

por Rocha (2007, p. 290), como profissionais de Letras devemos respeitar esses momentos. A 

criança, ao tentar imitar o professor, poderá também se utilizar da LM ou permanecer calada 

durante a aula. Os autores enfatizam que essas manifestações são naturais e não devem causar 

tensão na relação entre professor e aluno. Assim, há a necessidade de o "ensino-aprendizagem 

de LEC ocorrer em um ambiente em que o aprendiz sinta-se seguro e confortável".  
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Autores como Brewster, Ellis & Girard (2002 apud Rocha, 2007, p. 290) aconselham  

que as interações durante as aulas de LE com a utilização da LM sejam permitidas apenas 

"nos momentos em que elas possam, de alguma forma, maximizar o potencial de 

aprendizagem da língua-alvo". Assim, a LM torna-se mediadora no processo de 

ensino/aprendizagem de LEC. 

No Ciclo 2, quando as crianças – entre 9 e 10 anos - já dominam a escrita na LM, pode 

ser realizado o aprimoramento das quatro habilidades - speaking, writing, reading e listening. 

O professor deve, no entanto, ter cuidado em não utilizar essas habilidades de maneira 

fragmentada.  

Em relação ao vocabulário, tanto no Ciclo 1 como no Ciclo 2 deve ser evitado o 

ensino de palavras sem contexto. Com o processo de interação em foco, o professor precisa se 

embasar no ensino de uma "linguagem em uso". (Rocha, 2007) 

Assim, a utilização do vocabulário adquirido em sentenças, diálogos e dramatizações 

realizados durante a aula proporcionarão à criança a motivação e auxiliarão no 

ensino/aprendizagem da LE. Quanto ao ensino da gramática, esta deve ser também 

apresentada em situações de uso significativo no idioma aprendido. No entanto, segundo 

Brown (1994 apud Queiroz e Carvalho, 2010, p.80), o professor não deve ater-se ao ensino da 

gramática - regras e repetições -, "pois os pequenos aprendizes não têm maturidade cognitiva 

para a aprendizagem de normas e conceitos abstratos". 

Durante o processo de aquisição de vocabulário, autores como Rocha (2007) e 

Queiroz e Carvalho (2010), escrevem sobre a importância da utilização de diferentes recursos, 

como objetos concretos, ilustrações (desenhos, figuras, fotos), recorte e colagem com revistas 

e jornais, técnicas que envolvam não só o tocar, degustar e sentir, como também o uso da 

tecnologia, entre outros. Segundo as autoras mencionadas, esses recursos possibilitarão um 

maior período de atenção por parte das crianças.  

 No que diz respeito às habilidades da escrita e da leitura durante o Ciclo 2, Rocha 

(2007, p. 296) baseia-se em autores como Cameron (2003) e Bialystok (2001) quando 

explicita que:  
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uma análise cuidadosa das atividades envolvendo leitura e escrita deve ser feita pelo 

professor, a fim de certificar-se de que as oportunidades de aprendizagem não estão 

sofrendo restrições devido às exigências do escrever e do ler. 

 

 O profissional de Letras, ao ensinar a LE, não deve exigir da criança que esta escreva e 

entenda fluentemente a língua-alvo. Lembramos que o professor não deve somente focar as 

quatro habilidades ao ensinar o idioma, uma vez que o ensino da LE deve fornecer recursos 

que proporcionem um desenvolvimento integral da criança. 

A aprendizagem da leitura e da escrita em uma LE, segundo Cameron (2003 apud 

ROCHA, 2007), é um processo vagaroso e gradativo, e a tendência é que se solidifique na 

adolescência. O professor não deve, portanto, exigir a todo tempo que a criança leia ou 

escreva textos em LE sem seu auxílio. A tensão causada pela exigência dessas habilidades 

durante o processo de ensino/aprendizagem poderá causar a desmotivação do aluno. 

Outra técnica bastante útil no ensino/aprendizagem de LEC é o recurso a 

temas/conteúdos desenvolvidos durante esse processo. O vocabulário e os diálogos 

assimilados são divididos em tópicos, como: animais, brinquedos, roupas, entre outros. 

Assim, as atividades realizadas durante as aulas dão ênfase ao ensino dirigido e auxiliam as 

crianças na aprendizagem de itens peculiares de linguagem ou de habilidades, reiterando a 

importância de uma aprendizagem em uso, sempre focando a realidade em que os jovens 

aprendizes estão inseridos. 

Ao abordar o ensino temático, Rocha (2007, p. 299), embasando-se em Cameron 

(2001), considera relevante a preparação dos professores, pois se trata de uma técnica mais 

complexa. Assim, o profissional da Letras deve possuir "considerável capacidade de 

planejamento e gerenciamento de aula, bem como um sólido conhecimento da língua-alvo 

[...]".  

Novamente reiteramos a importância da formação específica do profissional de Letras 

para lecionar LE, no caso o idioma inglês, para crianças. Esse professor precisa englobar 

conhecimentos peculiares a respeito de técnicas, metodologias, teorias de aquisição, fases do 

desenvolvimento, vocabulário, ensino temático, entre outras estratégias típicas que envolvam 

o ensino do LEC. 
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Quanto às canções, histórias e brincadeiras no ensino de LEC, elas devem ser 

utilizadas durante as aulas, tanto no Ciclo 1, como vimos, quanto no Ciclo 2. Essas técnicas 

propiciam que as crianças utilizem a língua-alvo de uma maneira significativa, pois, além de 

transmitirem recursos linguísticos, cognitivos e socioculturais, elas auxiliam na prática da 

pronúncia, da tonicidade, do ritmo e da entonação. (BREWSTER, ELLIS & GIRARD apud 

ROCHA, 2007) 

A criança, ao aprender uma canção na LE, é encorajada a utilizar a língua-alvo no 

ambiente escolar e em casa. Esse processo acontece também quando a criança participa de 

situações envolvendo dramatizações e jogos. Vimos que as brincadeiras são muito utilizadas 

no processo de ensino/aprendizagem nos anos iniciais do Ensino Fundamental, e a ausência 

dessas atividades lúdicas - o emprego de jogos, canções - durante a aprendizagem de LEC 

privaria os aprendizes de uma ferramenta essencial para o seu desenvolvimento cognitivo e 

afetivo. As histórias, por sua vez, contadas em LE, fazem com que a criança "brinque" ao 

imaginar ou imitar as personagens, ao tentar descobrir o final da história ou recontá-la, além 

de auxiliarem nas habilidades da fala e da audição.  

A respeito destas técnicas, Silva (1997 apud ROCHA, 2007, p. 309) ressalta que os 

jogos, as cantigas e as histórias "fazem parte da vivência das crianças" e Rocha (2007) 

enfatiza que estes podem ser considerados "potentes geradores da ZDP no ensino-

aprendizagem de LEC". 

Contudo, segundo Queiroz e Carvalho (2010, p. 79), para que as histórias auxiliem na 

aprendizagem de LEC, é preciso que o professor conheça as características das histórias; é 

essencial que o objetivo desse processo não seja apenas o de "contar histórias", mas também o 

de aprendizagem. O professor, segundo as autoras, pode "trabalhar de várias formas com 

essas histórias, fazendo delas um complemento do conteúdo que está sendo usado no material 

didático ou na própria aula".  

Após a análise das diferentes técnicas e abordagens referentes ao ensino/aprendizagem 

de LEC, podemos enfatizar a importância de atividades que envolvem o processo de interação 

em sala de aula e o emprego de abordagens pedagógicas em que o uso de vocabulário ocorra 

em situações contextualizadas.   
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Para que esse processo ocorra efetivamente, ele dependerá, também, de fatores como:  

tempo de exposição à língua-alvo, a qualidade e a variedade dessa exposição, a 

adequação dos objetivos ao contexto de ensino, como também a proficiência, as 

habilidades e conhecimentos do professor em relação aos modos como a criança 

pensa e aprende línguas. (ROCHA, 2007, p. 276) 

 

 Outro fator de grande relevância é a ciência que o profissional de Letras deve ter 

dessas abordagens pedagógicas para o ensino de LEC e a sua consciência da necessidade de 

dominar a língua-alvo. As autoras Canova e Santos (2008, p. 3) enfatizam a importância da 

formação do professor e acrescentam que as mudanças a serem feitas para que o 

ensino/aprendizagem de LEC seja efetivo requerem a participação "de um todo": é necessário 

que a "equipe escolar, os alunos, quem produz os materiais e até quem trabalha com a 

formação do profissional" participem desse processo. 
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CAPÍTULO III: A FORMAÇÃO DO PROFESSOR 

 

Depois de termos apresentado o funcionamento do Ensino Fundamental I e de termos 

feito a introdução do idioma inglês nesse nível de ensino, bem como do ensino/aprendizagem 

de crianças, exporemos questões referentes ao professor, de maneira geral e, a seguir, 

falaremos especificamente a respeito do profissional de Letras.  

Ao longo dos capítulos anteriores, enfatizamos a importância e a necessidade da 

formação específica do professor de inglês quanto ao ensino/aprendizagem infantil. Agora, 

além da formação inicial do profissional de Letras, discorreremos também sobre o processo 

de formação contínua. 

A formação contínua, pós-formação inicial, visa aprimorar o conhecimento teórico-

metodológico do professor no decorrer de sua atuação profissional. Tomando como 

pressuposto que não ocorre a preparação do profissional de Letras (no que tange disciplinas 

didático/pedagógicas sobre o ensino/aprendizagem infantil) em sua formação inicial, será 

importante discorrer sobre o modo como acontece a formação permanente desse profissional, 

visto que, contrariando tudo o que consta na lei, observamos o grande número de professores 

de Inglês atuando com crianças tanto nos anos iniciais do Ensino Fundamental quanto em 

Escolas de Idiomas. 

Isto posto, iniciaremos este capítulo falando sobre o professor. Nosso embasamento 

será buscado em documentos nacionais que regem a Educação Básica e a formação no Ensino 

Superior. 

 

3.1 O PROFESSOR 
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De acordo com a LDB/96, Art. 61, são considerados profissionais de educação escolar 

básica: 

I - professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação 

infantil e nos ensinos fundamental e médio; 

II - trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação 

em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, 

bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; 

III - trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior 

em área pedagógica ou afim. 

 

 Quanto à habilitação dos docentes para atuarem na Educação Básica, o Art. 62 enfatiza 

a formação em Ensino Superior nos cursos de licenciatura e graduação plena e acrescenta, no 

§1°, que é dever da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, agenciar a 

formação inicial e contínua desses profissionais. 

Como focamos, dentre os professores, o professor formado pelo curso de Letras, nos 

deteremos tanto no exame  do seu processo de  formação, quanto nas áreas para cuja atuação 

ele é preparado, bem como naquelas em que já se encontra atuando. 

Isso posto, discorreremos na análise tomando como base os PCNs, pois é com base 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais que os institutos de Ensino Superior preparam seus 

professores, no sentido de que estes agreguem habilidades e competências para lecionarem de 

maneira efetiva, orientados por esses mesmos PCNs. É o que consta nesse, documento no 

capítulo intitulado "O processo de elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais": 

[...] sugeriram diversas possibilidades de atuação das universidades e das faculdades 

de educação para a melhoria do ensino nas séries iniciais, as quais estão sendo 

incorporadas na elaboração de novos programas de formação de professores, 

vinculados à implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais. (PCN, 1997, 

p.15) 

 

 Apesar de, no trecho acima, estar mencionado que "estão sendo incorporadas" as 

sugestões oferecidas pelas universidades e faculdades de educação no sentido da melhoria do 

ensino nas séries iniciais", atualmente a abordagem dos PCNs já consta nos currículos de 

cursos como Pedagogia, Letras, entre outras licenciaturas. A formação inicial dos professores, 

portanto, é baseada nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 
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Essa fundamentação, presente na formação do professor, dependerá do curso 

escolhido, isto é, o aluno de Pedagogia embasar-se-á no Referencial Curricular Nacional 

(1998) referente ao nível Educação Infantil e nos PCNs referentes ao Ensino Fundamental I. 

Já o aluno de Letras, obtendo uma licenciatura, por exemplo, terá tido como base os PCNs do 

Ensino Fundamental II e do Ensino Médio. 

O ensino de uma língua estrangeira nos anos iniciais do Ensino Fundamental, portanto, 

traz implicações referentes à formação do professor, uma vez que os PCNs não incluem o 

ensino de língua estrangeira moderna no conjunto das disciplinas atribuídas ao Ensino 

Fundamental I.  

A formação do professor depende de quatro aspectos principais, resumidos abaixo e 

baseados em Piletti (1998) e na LDB/96 (Art.65): 

 níveis e modalidades de ensino: cada nível e modalidade de ensino trazem 

objetivos próprios; 

 fases de desenvolvimento dos educandos: a formação do professor precisa ter 

qualidades adequadas aos estágios básicos do desenvolvimento humano - 

infância, adolescência, idade adulta. (PILETTI, 1998); 

 associação entre teorias e práticas: refere-se à importância dos estágios 

durante a formação acadêmica - segundo o Art. 65 da LDB/96, a duração 

mínima será de 300 horas; 

 aproveitamento da formação e experiências anteriores. 

Atendendo às requisições acima, o Art. 63 da Lei 9.394/96 determina, sobre a 

formação dos profissionais, que os institutos superiores mantenham: 

I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso 

normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as 

primeiras séries do ensino fundamental;  

II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação 

superior que queiram se dedicar à educação básica;  

III - programas de educação contínua para os profissionais de educação dos diversos 

níveis. 

 

 A Lei prevê, portanto, duas modalidades distintas: uma formação específica para o 
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professor que atuará na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental; e outra 

formação, a licenciatura, para profissionais - professores Especialistas -, que atuarão em áreas 

específicas de conhecimento: o professor de Inglês, o professor de Educação Física, entre 

outros, que atuarão nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio - com exceção 

dos professores Especialistas, atuantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental, aos quais já 

nos referimos anteriormente.  

Contudo, cada vez mais o profissional de Letras, apesar da formação voltada para um 

diferente nível de ensino, atua como professor de línguas nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. No entanto, durante sua formação acadêmica, ele não tem um preparo voltado 

para o ensino de línguas para crianças entre 6 e 10 anos, que frequentam esse nível de ensino 

e que iniciam o processo de aprendizagem do ler e do escrever na língua materna.  

O processo de ensino/aprendizagem com crianças exige do profissional conhecimentos 

muito específicos a respeito do desenvolvimento infantil, principalmente pelo fato de que 

existem dessemelhanças entre alunos que frequentam os ciclos 1 e 2 em relação aquele 

processo. 

No parecer CNE/CP n°5/2005, vimos que há diferença no ensino/aprendizagem de 

crianças de zero a três anos, quando comparadas às de sete a dez anos e que a má formação do 

professor que atuará com essas faixas etárias poderá comprometer essa aprendizagem. 

 

3.2 O PROFISSIONAL DE LÍNGUAS 

 

A fim de verificar como acontece o processo de preparação do profissional de 

Línguas, discorreremos sobre o funcionamento do curso de Letras. Daremos ênfase às 

disciplinas relacionadas ao ensino de língua inglesa. 

Quando falamos em formação de professores, é imprescindível que saibamos o 

significado do termo formação. Segundo Ferry (1997 apud BOÉSSIO, 2011), há, pelo menos, 

duas definições para o termo: a primeira diz respeito às condições para a formação, como: 
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formação inicial, pós-graduação etc, e a segunda acepção corresponde a currículo (programas 

e conteúdos de aprendizagem). 

Levando-se em consideração a segunda definição, serão analisadas três disciplinas do 

curso de Letras, que dizem respeito exclusivamente ao ensino/aprendizagem do idioma inglês; 

não contemplaremos o ensino de outras áreas, como a Literatura, por exemplo, que também 

integram o currículo do curso de Letras. Tomaremos como base os documentos oficiais que 

regem a Educação Básica e o Ensino Superior. 

No Parecer do Conselho de Educação Superior - CES 492/2001 - do MEC, encontra-se 

a proposta de Diretrizes Curriculares para os Cursos de Letras
12

 (BRASIL, 2001, p.29), que 

considera os desafios da Educação Superior diante das transformações ocorridas na sociedade 

contemporânea, no mercado de trabalho e nas condições do exercício profissional. Segundo o 

documento, a Universidade deve ser vista como um espaço de cultura e imaginação criativa 

"capaz de intervir na sociedade, transformando-a em termos éticos". 

Os cursos de graduação em Letras, por serem situados entre as ciências humanas, 

consideram a relação dialética entre o pragmatismo da sociedade moderna e a produção dos 

valores humanistas. Com isso, devem ter suas estruturas flexíveis, para que: 

 facultem ao profissional a ser formado opções de conhecimento e de atuação 

no mercado de trabalho; 

 criem oportunidade para o desenvolvimento de habilidades necessárias para 

se atingir a competência desejada no desempenho profissional; 

 deem prioridade à abordagem pedagógica centrada no desenvolvimento da 

autonomia do aluno; 

 promovam articulação constante entre ensino, pesquisa e extensão, além de 

articulação direta com a pós-graduação; 

 propiciem o exercício da autonomia universitária, ficando a cargo da 

Instituição de Ensino Superior definições como perfil profissional, carga horária, 

atividades curriculares básicas, complementares e de estágio. (BRASIL, 2001, p. 29) 

 

                                                           

12
 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0492.pdf 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0492.pdf
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O curso de Letras tem como objetivo "formar profissionais interculturalmente 

competentes, capazes de lidar, de forma crítica, com as linguagens, especialmente a verbal, 

nos contextos oral e escrito [...]" (BRASIL, 2001, p.30) 

Assim, o profissional em Letras deverá: 

[...] ter domínio do uso da língua ou das línguas que sejam objeto de seus estudos, 

em termos de sua estrutura, funcionamento e manifestações culturais, além de ter 

consciência das variedades linguísticas e culturais. Deve ser capaz de refletir 

teoricamente sobre a linguagem, de fazer uso de novas tecnologias e de compreender 

sua formação profissional como processo contínuo, autônomo e permanente. A 

pesquisa e a extensão, além do ensino, devem articular-se neste processo. O 

profissional deve, ainda, ter capacidade de reflexão crítica sobre temas e questões 

relativas aos conhecimentos linguísticos e literários. (BRASIL, 2001, p.30) 

 

Em relação às competências e habilidades linguísticas, o graduado em Letras, tanto em 

língua materna quanto em língua estrangeira clássica ou moderna, nas modalidades de 

bacharelado e de licenciatura, deverá ter domínio na língua estudada, bem como conhecer sua 

cultura, para atuar como professor, pesquisador, tradutor, intérprete, revisor de texto, entre 

outras atividades. 

No que diz respeito aos conteúdos curriculares, estes devem estar ligados à área dos 

estudos linguísticos e literários. Nas licenciaturas, deverão ser incluídos conteúdos 

relacionados à Educação Básica e às didáticas próprias de cada conteúdo. As licenciaturas 

deverão ser orientadas, também, pelas Diretrizes para Formação Inicial de Professores da 

Educação Básica nos cursos de nível superior
13

. (BRASIL, 2001, p.31)  

As Diretrizes para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (2002, p.5) 

têm como uma das propostas: 

[...] construir sintonia entre a formação de professores, os princípios prescritos pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDBEN, as normas instituídas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação infantil, para o ensino 

fundamental e para o ensino médio, e suas modalidades, bem como as 

                                                           

13
Parecer CNE/CP nº 09/2001 - Diretrizes Curriculares para a Formação Inicial de Professores da Educação 

Básica em Cursos de Nível Superior. 
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recomendações constantes dos Parâmetros e Referenciais Curriculares para a 

educação básica elaborados pelo Ministério da Educação. 

 

Assim, o graduado em Letras, tendo sua formação baseada, como vimos, na LDB e 

nos PCNs, será preparado para atuar a partir do 6° ano do Ensino Fundamental, podendo 

ainda lecionar até o último ano do Ensino Médio. No entanto, o documento que rege o curso 

de Letras disponibiliza um currículo flexível e chama a atenção das instituições de ensino 

superior para as constantes transformações que ocorrem na sociedade contemporânea, entre as 

quais, por exemplo, o grande número de profissionais de línguas atuando nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Apesar da disponibilidade desse currículo flexível, na formação do 

profissional de Letras ainda não há previsão da formação específica quanto ao 

ensino/aprendizagem infantil. 

Segundo as Diretrizes (BRASIL, 2002, p. 19, 21), o estudo e a análise de propostas e 

projetos educativos das Secretarias Estaduais e Municipais não fazem parte, em geral, da 

formação desses profissionais. O curso que forma o especialista "para atuar no segundo 

segmento do Ensino Fundamental e do Ensino Médio" frequentemente coloca ênfase no 

conteúdo específico da área (conteudismo), deixando de lado a transposição didática dos 

conteúdos (pedagogismo). 

Para que o profissional de educação atue na Educação Básica, é necessário que tenha 

conhecimento sobre crianças, jovens e adultos; sobre conteúdos das áreas de ensino; e 

conhecimento pedagógico. Esses campos são relacionados e não devem ser "exclusivamente 

vinculados a uma ou outra área/disciplina". É importante, também, que o profissional, 

independentemente do nível em que irá atuar, tenha uma visão global sobre o processo de 

aprendizagem, aprofundando seus conhecimentos sobre as especificidades da faixa etária dos 

diferentes grupos com os quais irá trabalhar. 

Mesmo o profissional tendo uma visão global sobre o processo de 

ensino/aprendizagem, independentemente do nível de ensino, o Parecer CNE/CP n° 09/2001 

divide os conhecimentos específicos referentes às áreas: Educação Infantil e anos iniciais do 

Ensino Fundamental ("a aprendizagem dessas crianças [de zero a três anos] difere da 
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oferecida àquelas entre 7 e 10 anos"
14

) e anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Em relação aos dois primeiros, o curso deve incluir "uma visão inovadora em relação ao 

tratamento dos conteúdos das áreas de conhecimento, dando a eles o destaque que merecem e 

superando abordagens infantilizadas de sua apropriação pelo professor". Para o curso de 

licenciatura, referente aos dois últimos níveis de ensino, os conteúdos específicos devem 

"articular grande parte do saber pedagógico necessário ao exercício profissional e estarem 

constantemente referidos ao ensino da disciplina para as faixas etárias e as etapas 

correspondentes da Educação Básica". (BRASIL, 2002, p.47) 

 

3.2.1 AS DISCIPLINAS DO CURSO DE LETRAS 

 

Para este estudo, escolheremos as seguintes disciplinas, que envolvem a prática de 

ensino da língua inglesa e o estudo dos documentos que regem a Educação Básica: 

Metodologia do Ensino da Língua Inglesa; Didática; e Estágio Supervisionado. As três 

disciplinas lidam com o ensino da língua inglesa e têm como base os PCNs de língua inglesa 

para o Ensino Fundamental (6° ano ao 9° ano) e o Ensino Médio. 

A disciplina Metodologia do Ensino da Língua Inglesa tem como principais objetivos 

estudar as diferentes metodologias do ensino de inglês como língua estrangeira. Em seu 

programa, a disciplina enfatiza o ensino desse idioma no Ensino Fundamental e no Ensino 

Médio baseando-se nos Parâmetros Curriculares Nacionais e em livros e artigos referentes a 

esse assunto.  

Por meio do estágio supervisionado, a disciplina Didática oferece o estudo a respeito 

do processo de planejamento e organização da prática pedagógica, tanto em língua portuguesa 

como em língua inglesa. O Estágio Supervisionado propicia ao aluno oportunidade de realizar 

atividades práticas, além de promover situações didáticas por meio de projetos relacionados 

                                                           

14
 CNE/CP n°5/2005, p. 13 
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ao ensino e aprendizagem de línguas. As instituições de Ensino Superior propõem essas 

atividades em turmas de língua inglesa em níveis Ensino Fundamental II e Médio. 

As disciplinas analisadas enfatizam o processo ensino/aprendizagem em turmas de 

língua inglesa da Educação Básica, contudo, como se baseiam nos PCNs de língua estrangeira 

do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, não abordam metodologias de ensino do 

idioma para crianças, isto é, não tratam de questões relacionadas ao ensino/aprendizagem 

infantil. 

Assim, compreendemos que a formação inicial do profissional de Letras não é 

satisfatória no que tange ao ensino/aprendizagem infantil, mais especificamente ao 

ensino/aprendizagem de LEC. Por conta disso, esse profissional deve buscar alternativas que 

supram essa ausência em sua formação como professor de inglês nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e em Escolas de Idiomas. Dentre as alternativas encontram-se cursos voltados ao 

ensino de LEC, leituras sobre o assunto LEC, entre outras opções. São alternativas que, se 

seguidas, objetivam complementar a formação profissional; elas fazem parte da formação 

contínua desses professores. 

 

3.3 A FORMAÇÃO CONTÍNUA DOS PROFESSORES 

 

Quando falamos de formação contínua, consideramos o conceito de Silva e Araújo 

(2005, p. 5), baseados em Paulo Freire, 

um processo contínuo e permanente de desenvolvimento profissional do professor, 

onde a formação inicial e contínua é concebida de forma interarticulada, em que a 

primeira corresponde ao período de aprendizado nas instituições formadoras e a 

segunda diz respeito à aprendizagem dos professores que estejam no exercício da 

profissão [...]  

 

A educação, seja em qualquer nível - básico ou superior -, está inscrita em uma 

sociedade em constante transformação, daí não considerar a formação inicial do professor 
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como desenvolvimento único de habilidades e competências pedagógicas. Enquanto 

profissional atuante em sua área, o professor, dentro de um ambiente acadêmico onde haja 

companheirismo e trocas de experiências entre os colegas de profissão, permanece adquirindo 

e compartilhando desenvolvimento profissional. 

Sendo assim, a formação contínua de professores não se restringe apenas à matrícula 

em cursos de pós-graduação. Ao contrário, ela deve ser permanente e deve envolver trocas de 

conhecimento no ambiente profissional durante o dia a dia escolar, nas reuniões pedagógicas 

e conselhos de classe, tanto em rede pública quanto em rede privada de ensino; pensamento 

crítico quanto às inovações e implicações que acontecerão; realização de pesquisas pelo 

próprio profissional, com a finalidade de analisar os problemas educacionais e contribuir para 

que haja uma melhora na educação; e desenvolvimento de leituras, além da participação em 

congressos e simpósios que dialogam com assuntos relacionados à área e ao nível em que 

leciona.  

No estado de São Paulo, as reuniões pedagógicas - em escolas da rede pública e 

algumas escolas de rede privada -, mais comumente conhecidas como ATPCs
15

 (atividades de 

trabalho pedagógico coletivo), de acordo com o Comunicado CENP (Coordenadoria de 

Gestão da Educação Básica)
16

 -s/n de 29/01/2008, são caracterizadas como espaço de: 

Formação contínua dos educadores, propulsor de momentos privilegiados de 

estudos, discussão e reflexão das propostas curriculares e melhoria da prática 

docente; trabalho coletivo de caráter estritamente pedagógico, destinado à discussão, 

acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica da escola e do desempenho 

escolar do aluno; [...] 

 

 Essas reuniões são planejadas e organizadas pelo professor coordenador ou diretor da 

escola. O horário para cumprimento das ATPCs necessita ser organizado de maneira que 

todos os professores da escola possam participar. A reunião ocorrerá uma vez por semana, 

com duas horas de duração, ou duas vezes por semana, com uma hora de duração por 

encontro. 

                                                           

15
 Ou HTPC (horário de trabalho pedagógico coletivo), sigla utilizada até abril/2012. 

16
 Disponível em: http://www.dersv.com/comunicado_cenp_290108_htpc.htm. Acesso: 29/10/2012 

http://www.dersv.com/comunicado_cenp_290108_htpc.htm
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Outra reunião entre os professores é denominada Conselho de classe, comumente 

realizado em escolas públicas e particulares. Ao contrário das ATPCs, os conselhos de classe 

são realizados nos finais dos bimestres, trimestres ou semestres. O objetivo dos conselhos é 

discutir sobre as práticas pedagógicas, as notas e os comportamentos dos alunos, além de 

prever e/ou decidir casos de retenção. Apesar de o foco do conselho ser o aluno, o professor, 

ao avaliar esse aluno, também se autoavalia (com seu pensamento crítico) e, nesse processo, 

adquire um aumento em seu crescimento como professor, contribuindo, assim, para a 

formação contínua.   

Neste processo de autoavaliação como professor, alguns profissionais se deparam com 

implicações em seu ambiente de trabalho e, a fim de compreender os motivos de tais 

implicações e contribuir para o seu desempenho profissional, engajam-se em pesquisas. 

Segundo a autora Vera Garcia (2007 apud BACKES, 2008, p.01) o professor 

pesquisador é o professor que "parte de questões relativas a sua prática com o objetivo de 

aprimorá-la". Em outras palavras, ele visa, com isso, à melhoria de suas práticas pedagógicas. 

O professor, ao refletir sobre sua prática docente e pesquisar sobre questões em relação às 

quais sente insegurança em sala de aula ou em relação aos assuntos que desconhece, cria 

condições para autoavaliar suas ações e modificá-las se necessário.  

Esta reflexão a respeito de sua prática pedagógica deve acontecer durante toda sua 

formação (inicial e contínua) como professor, pois, segundo Backes (2008), baseado na 

escritora Marília Gouvea de Miranda (2008, p. 03), "a prática pedagógica não é (ou pelo 

menos não deveria ser) uma mera atividade técnica como muitas vezes é entendida, mas sim 

uma atividade prática, daí a necessidade de um professor reflexivo". 

Assim, a formação do profissional de educação deve ser permanente, sempre 

relacionada ao cotidiano escolar, e deve acontecer tanto de maneira individual quanto 

coletiva. Para ser efetiva, a formação dependerá tanto das autoavaliações, quanto das 

avaliações de experiências que ocorrerão no dia a dia e das reflexões a respeito. 

Paradoxalmente, a real situação nas escolas demonstra que as horas que deveriam ser 

dedicadas à formação profissional são utilizadas para tarefas triviais, como preparação de 

aulas, correção de provas e atividades. Poucas são as escolas que colocam em prática essas 
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situações de aprimoramento pessoal. Portanto, muitas vezes cabe ao profissional interessado 

em sua formação permanente buscar, em eventuais horários vagos, ocasiões para 

aperfeiçoamento profissional. 

 

3.3.1 A FORMAÇÃO CONTÍNUA DOS PROFESSORES DE INGLÊS 

  

 Após analisar, em âmbito geral, como acontece a formação contínua de professores, 

será abordado, mais especificamente, o modo como se dá a formação permanente de 

professores de inglês. 

Vimos que o inglês, atualmente, é considerado um idioma de grande prestígio 

mundial, e seu ensino na Educação Básica se inicia, comumente, a partir do 6° ano do Ensino 

Fundamental. Dissemos anteriormente que a maioria das escolas particulares insere em seu 

currículo escolar o Inglês enquanto disciplina desde a Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I e não há parâmetros de âmbito nacional para essa disciplina nesses níveis de 

ensino. Isto posto, verificamos que a formação inicial do profissional de Letras não é 

satisfatória no que tange a habilitá-lo a lecionar nos níveis de ensino referidos acima. 

O pesquisador e escritor Vilson J. Leffa (2001, p.1), assinala que a formação de um 

profissional de línguas "envolve o domínio de diferentes áreas de conhecimento, incluindo o 

domínio da língua que ensina, e o domínio da ação pedagógica necessária para fazer a 

aprendizagem da língua acontecer na sala de aula."  

No entanto, a formação inicial disponível para esses profissionais, além de não suprir  

a demanda atual - o ensino de LEC - também não forma educadores competentes nos quesitos 

didático e linguístico. Segundo a pesquisadora Antonieta Celani (2009) a formação inicial de 

professores de línguas é deficiente, pois é grande o número de faculdades pelo país que não 

têm qualidade suficiente para formar esse profissional.  
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Assim, para esse profissional, a formação contínua,  além de obrigatória, é essencial. É 

importante considerar a formação permanente do profissional de línguas, seja sua formação 

inicial deficiente ou não. Segundo Leffa (2001, p.3), durante sua formação, o professor não 

deve ser preparado para atuar no presente, e sim para lecionar no futuro. Apesar de não 

sabermos o que ocorrerá daqui há cinco ou vinte anos, o autor alerta para a necessidade de 

formar profissionais conscientes de que o conteúdo existente nos livros teóricos que 

acompanham sua formação "é um conteúdo de valor temporário, e que muito brevemente, 

como muitos outros produtos fabricados pelo homem, terá sua validade vencida." As 

mudanças que ocorrem nas áreas da Educação e de Línguas são constantes e é dever desse 

profissional em atuação buscar aprimorar seus conhecimentos e acompanhar os novos 

assuntos. 

No entanto, Celani (2009) aponta uma escassez em programas de educação contínua 

no ensino de LE. Segundo a pesquisadora, o profissional "precisa estar preparado para se 

enxergar e atuar como um pesquisador da própria prática". A reflexão, como já foi abordado, 

é de extrema importância para a formação contínua do professor. Contudo, a pesquisadora 

ainda aponta outra dificuldade do profissional de línguas em sua área de atuação: 

Um dos grandes problemas do professor é a solidão. Muitas vezes, ele não tem 

colegas com quem trocar experiências na escola. Por isso, é importante estar sempre 

alerta para oportunidades em centros de recursos e usar a internet para pesquisar e 

travar contato com o idioma. (CELANI, 2009) 

 

 Leffa (2001, p.5) também aponta a solidão como um problema na formação 

permanente do profissional de línguas. O autor parte do princípio de que "nenhum ser humano 

tem a mínima possibilidade de existir sozinho." O autor aconselha o uso da internet não só 

para fazer pesquisas e ter contato com o idioma, mas também para se comunicar e interagir 

com pessoas de um mesmo grupo, por exemplo, professores de inglês que atuam com o 

ensino do idioma para crianças. Assim, os profissionais poderão trocar ideias e refletir sobre 

sua atuação.  

A reflexão, como já foi dito, é parte integrante da formação permanente do 

profissional de línguas e de qualquer outro profissional. Promover a reflexão e a interação 

entre os professores de idiomas pode ser feito, também, através de diferentes iniciativas 
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propostas pelos próprios educadores, como congressos, simpósios, palestras, encontros 

regionais e nacionais, entre outros eventos. 

A grande preocupação de muitos profissionais de Letras é a respeito da linguística. 

Muitos alunos da graduação em Letras esperam encontrar, durante sua formação inicial, a 

fluência no idioma inglês. Em sua dissertação de mestrado, Márcia Graton Mêdola (2006, p. 

65), por meio de questionários respondidos por professores de inglês, aponta que estes alunos 

e/ou ex-alunos do curso de graduação em Letras, 

ao ingressarem em uma Licenciatura não têm conhecimento sobre o que é 

importante para tornar-se um profissional na área de língua estrangeira. O que eles 

mais almejam é o próprio domínio da língua, principalmente falada. Para tanto, não 

precisariam frequentar um curso de licenciatura. Bastaria fazer um curso de línguas 

ou até mesmo um intercâmbio em países cuja língua fosse de interesse. 

 

 Após ou durante a graduação, muitos professores de Inglês procuram cursos em 

escolas de idiomas para aprimoramento da fluência na língua, pois veem a proficiência no 

idioma como a parte mais importante, senão a única, em sua formação. Para eles, disciplinas 

como Didática, Estágios Supervisionados, entre outras, ficariam em segundo plano. Há, 

portanto, professores de inglês atuando com crianças os quais não têm conhecimento sobre a 

falta que faz em sua formação de disciplinas relacionadas ao processo de 

ensino/aprendizagem infantil. Esses profissionais, não tendo uma avaliação crítica sobre sua 

formação inicial, dificilmente a terão sobre sua formação permanente. 

Já outros profissionais matriculam-se em cursos de pós-graduação oferecidos por 

instituições de Ensino Superior a fim de desenvolverem seus conhecimentos tanto 

metodológicos quanto linguísticos. 

No entanto, desses cursos de pós-graduação, um grande número é voltado também 

para o aprimoramento desses profissionais no ensino/aprendizagem nos níveis Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio. Dentre as universidades pesquisadas, as mais conceituadas 

no estado de São Paulo, encontramos apenas uma que oferece um curso de especialização, em 

nível superior, para professores que lecionam o inglês para crianças.  
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A Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo oferece um curso de extensão 

denominado Formação de Professores de Inglês para Crianças e Adolescentes
17

. O curso tem 

a duração de 36 horas e tem como objetivo abordar "questões práticas e teóricas do ensino e 

aprendizagem do idioma, especialmente para alunos de 2 a 16 anos". O curso também prevê a 

proposta de novas metodologias de ensino, orientação quanto ao uso de novas tecnologias 

como: filmes, jogos e internet; ressalta ainda a importância de planejamentos, da elaboração 

de materiais didáticos e da avaliação. 

Vimos que é cada vez maior o número de profissionais de Letras que atuam como 

professores de inglês na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I. Os cursos de 

graduação e pós-graduação em Letras deveriam preocupar-se com essa grande demanda. É 

preciso que haja uma mudança rápida nos currículos dos cursos de Letras, tanto os que 

oferecem formação inicial quanto os que disponibilizam a formação contínua. 

A formação contínua de professores que atuam no ensino de LEC dependerá muito do 

interesse do próprio profissional. Felizmente, nos últimos anos houve um crescimento no 

número de pesquisas a respeito do assunto LEC. Assim, outra maneira de o profissional 

manter sua formação permanente é tornar-se um professor-pesquisador, desenvolvendo 

leituras a respeito do assunto.  

A leitura não deve ser considerada pelo profissional como um armazenamento de 

conteúdos. O professor necessita refletir sobre como esses conteúdos podem ser "obtidos, 

avaliados e atualizados." (LEFFA, 2001, p. 4).  

Outra questão referente à formação permanente do professor de inglês, segundo Leffa 

(2001, p. 15), é o "foco de interesse" de quem quer aprender o idioma, isto é, o fato de o 

aprendiz querer aprender o inglês como língua instrumental, por exemplo, implicará na 

escolha da metodologia a ser empregada e, consequentemente, na formação do professor. Se o 

foco de interesse envolve essa formação, o público para o qual esse profissional lecionará 

também influenciará em sua formação. 

                                                           

17
Endereço eletrônico da PUC-SP, referente ao curso em questão: http://cogeae.pucsp.br/cogeae/curso/160 

Acesso em 05/11/12 

http://cogeae.pucsp.br/cogeae/curso/160
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Devido à carência de disciplinas específicas na grade curricular, esses profissionais 

são obrigados a procurar meios para suprir essa lacuna em outras áreas de conhecimento, 

como, por exemplo, a Pedagogia. 

Alguns profissionais graduados em Letras e professores de inglês para crianças 

matriculam-se em uma segunda graduação, a Pedagogia, a fim de suprir seus conhecimentos 

em relação ao ensino/aprendizagem infantil. Outros professores simplesmente entregam-se à 

leitura de livros ou artigos utilizados por profissionais de Pedagogia, ou participam de 

palestras, congressos, simpósios, fóruns na internet, entre outros meios, para melhorar sua 

performance como professores de inglês para crianças. 

No entanto, o professor de inglês que leciona para crianças deve ter conhecimento 

sobre a diferença entre a aquisição de LM e de LE, para utilizar-se da Pedagogia apenas no 

que se refere ao modo como acontece o ensino/aprendizagem infantil, prescindindo das 

metodologias utilizadas na alfabetização e no letramento. 

Não há pesquisas na área de LEC que apontam o verdadeiro método de ensino de 

língua estrangeira para crianças. Segundo Celani (2009), "cabe ao professor analisar a turma 

para atuar bem". Assim, caberá aos órgãos responsáveis formar um bom profissional, e caberá 

ao profissional manter sua formação permanente, para que consiga "analisar" suas turmas e 

escolher as melhores maneiras de mediar o conhecimento entre os alunos.  

É dever do profissional de educação, portanto, manter uma formação contínua, seja 

sua formação deficiente ou não. Contudo, há de se pensar em mudanças com relação à 

maneira de formar inicialmente esse professor. O modo como o professor é formado em sua 

graduação afetará sua formação permanente. Se forem formados professores mais reflexivos e 

críticos, com consciência de que sua formação deve ser permanente, melhores professores e, 

consequentemente, melhores alunos estarão sendo formados. 

 

    

  



 

77 

 

CAPÍTULO IV: OS QUESTIONÁRIOS 

 

Com o objetivo de conhecer e analisar a experiência profissional de professores de 

inglês, realizamos uma pesquisa de campo, para a qual foram elaborados um questionário
18

 e 

uma entrevista a que seriam submetidos 10 profissionais da área.  Dentre esses profissionais 

que selecionamos, um número maior leciona em escolas de Educação Básica (pública e 

particular), o restante em Escolas de Idiomas, para a mesma faixa etária.   Todos lecionam em 

escolas do estado de São Paulo. Nosso interesse não se restringiu unicamente à capital de São 

Paulo, por isso a escolha incluiu também Mauá e Santo André, que são outros municípios 

próximos a ela. 

Na pesquisa, privilegiamos o ensino do inglês nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental (Educação Básica) e também levamos em consideração esse ensino em Escolas 

de Idiomas. Achamos conveniente investigar professores que lecionam para a mesma faixa 

etária nessas escolas porque sabemos que os pais as procuram devido, muitas vezes, à falta do 

ensino na Educação Básica (Escolas Públicas) e/ou como uma complementação do ensino aí 

recebido.  

É importante ressaltar que, além dos questionários, fizemos uma análise de quatro 

materiais didáticos oferecidos pelos professores. As observações sobre eles serão encontradas 

no tópico intitulado "Material Didático". 

Os 10 professores participantes foram divididos em três categorias: 

 Os que lecionam o idioma diretamente na escola de Educação Básica
19

; 

 Os que lecionam na escola de Educação Básica, através de uma Escola de 

Idiomas (terceirização); 

 Os que lecionam diretamente na Escola de Idiomas. 

                                                           

18
 O modelo do questionário encontra-se no Anexo A. 

19
 A partir daqui as categorias serão denominadas, respectivamente, Categoria 1, Categoria 2 e Categoria 3. 
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Seis deles pertenciam à primeira categoria; um, à segunda, e três, à terceira; portanto, 

como pode ser visto, o critério usado para a seleção dos profissionais não obedeceu a uma 

uniformidade.   

Para analisar tanto o desempenho profissional desses professores de inglês quanto a 

satisfação pessoal relativa aos resultados obtidos e as suas opiniões em relação a sua 

formação, elaboramos um questionário dividido em 11 etapas, a saber: 

I. Dados Pessoais 

II. Formação 

III. Formação Contínua 

IV. Experiência Profissional 

V. Informações sobre o curso 

VI. O Material Didático 

VII. Atuação Profissional 

VIII. As Aulas 

IX. O Aluno 

X. Opinião como Profissional 

XI. Informações adicionais 

 

As etapas de I a IX são formadas por questões objetivas enquanto as etapas X e XI são 

abertas. Os tópicos foram elaborados com base nas leituras que fizemos sobre formação de 

professores e o ensino/aprendizagem de crianças que frequentam o Ensino Fundamental I. 

Na elaboração do questionário, levamos em consideração a formação inicial e contínua 

do professor, o material didático utilizado na instituição escolar onde leciona, questões 

relacionadas ao curso, o processo de ensino/aprendizagem, o aluno e opiniões pessoais sobre 

o trabalho que realiza.  

As respostas às questões serão analisadas posteriormente, e os professores não serão 

identificados, sendo suas respostas mantidas no anonimato. 

 

4.1 DADOS PESSOAIS 
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No intuito de traçar um perfil dos profissionais com relação ao assunto pesquisado, 

procuramos saber se o professor tinha experiência com crianças no ambiente familiar. Para 

tanto, foram elaboradas questões como idade, sexo e número de filhos. A identificação da 

nacionalidade dos professores se deveu à intenção de averiguar a relação do entrevistado com 

países de língua inglesa. Sobre esses quesitos, foram constatados os seguintes resultados: 

 Idade 

Menos de 20 anos Entre 20 e 30 anos Entre 30 e 40 anos Mais de 40 anos 

- 8 1 1 

 Sexo 

Feminino Masculino 

9 1 

 Filhos 

Não possui filhos Possui filhos  

7 3 

 Nacionalidade 

Brasileiros Estrangeiros 

10 - 

 

Há um maior número de professores com idade entre 20 e 30 anos. O sexo feminino 

predomina; só 1 dos profissionais pertence ao sexo masculino. Apenas três professoras são 

mães: a primeira possui dois filhos maiores de idade, a segunda, um filho maior e o outro 

menor de idade; a terceira, um bebê de dez meses. Todos os 10 profissionais são brasileiros. 
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4.2 FORMAÇÃO 

 

A formação de um profissional de educação, como discorremos em capítulos 

anteriores, necessita abranger conceitos específicos de cada área estudada e questões ainda 

mais específicas a respeito do nível e da faixa etária dos alunos com os quais atuará. 

Destacamos, também, a importância de uma formação específica para profissionais de 

Letras cujo campo de atuação seja o ensino de inglês para crianças de 6 a 10 anos. Quanto a 

essa questão, foi constatada, inicialmente, a urgência em formar esse professor de maneira 

adequada, tanto no aspecto pedagógico quanto no linguístico, para que, dentre outros 

elementos, conceitos referentes ao processo de ensino/aprendizagem infantil sejam 

acrescentados em seu processo de formação.  

Acerca da formação desse profissional, foram elaborados tópicos que investigaram a 

escolaridade, o curso estudado e especializações na área – caso o entrevistado em foco tenha 

terminado a formação inicial.  

Seguem abaixo os resultados obtidos: 

 Qual a sua escolaridade? 

Superior Incompleto Superior Completo 
Pós-Graduação 

Incompleta 

Pós-Graduação 

Completa 

2 3 2 3 

 

Há uma variação entre a formação inicial (Graduação) e a Pós-Graduação (Lato Sensu 

e Stricto Sensu). Na Categoria 1, os professores possuem graduação em Letras - Licenciatura, 

sendo 4 deles com Pós-Graduação Lato Sensu e 1 com Pós-Graduação Stricto Sensu. Na 

Categoria 2, o professor possui duas graduações, a primeira em Letras - Licenciatura e a 

segunda na área da Publicidade. Na Categoria 3, dois professores são graduados em Letras, 
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um com Bacharelado e outro com Licenciatura e Bacharelado e, o terceiro é formado em 

Direito. Vemos isso mais especificado no quadro abaixo:   

 Especifique sua formação profissional 

P1
20

 
-  Licenciatura em Letras (Português/ Inglês) 

-  Pós-Graduação (Lato Sensu) - Linguística 

P2 -  Licenciatura em Letras (Português/ Inglês) 

-  Pós-Graduação (Lato Sensu) - Psicopedagogia e 

Docência no Ensino Superior 

P3 -  Licenciatura em Letras (Português/ Inglês) 

-  Pós-Graduação (Lato Sensu) - Língua inglesa 

P4 - Licenciatura e Bacharelado em Letras - (Português/ 

Inglês) 

-  Pós-Graduação (Lato Sensu) - Informática na 

Educação 

P5 - Licenciatura em Letras (Português/ Inglês) 

P6 - Licenciatura em Letras (Português/ Inglês) 

-  Graduação em outra área: Publicidade e Propagada 

P7 - Licenciatura e Bacharelado em Letras - (Português/ 

Inglês) 

P8 - Bacharelado em Letras 

P9 - Licenciatura em Letras (Português/Inglês) 

- Pós-Graduação (Stricto Sensu) em Letras 

P10  - Graduação em outra área: Direito 

 

Com exceção de P10, os professores apresentam formação inicial no curso de Letras, 

com ênfase nos idiomas português e inglês. Apenas P3 e P9 possuem pós-graduação voltada 

                                                           

20
 A partir de agora, os professores serão denominados P1, P2 e assim sucessivamente. 
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para a área em questão, enquanto os demais, que possuem outra graduação (P6) ou pós-

graduação (P1, P2 e P4) optaram por outra área, cujo foco não é o inglês. 

É importante para a pesquisa, também, verificar a continuidade dos estudos desses 

profissionais, principalmente em relação ao ensino/aprendizagem do inglês para crianças, uma 

vez que não há disciplinas sobre esse processo na formação inicial, razão pela qual (dentre 

outras), essa continuidade torna-se imprescindível para aperfeiçoar o desempenho 

profissional.   

 Está fazendo algum curso atualmente? 

 

 

Sim Não 

6 4 

 

Os quatro professores que deram uma resposta negativa à questão atribuíram ao 

horário de trabalho a razão da não continuação dos estudos. P1 ainda acrescentou à 

justificativa a questão da remuneração atual e P10 a questão da maternidade.  

Quanto aos demais profissionais, quatro consideraram como curso atual a Graduação e 

a Pós-Graduação, ainda em andamento. P1 não informou o curso e P8 matriculou-se no curso 

do idioma francês.  

 

4.3 FORMAÇÃO CONTÍNUA 

 

No capítulo III analisamos a importância da formação contínua, vista como o 

aprimoramento do conhecimento teórico-metodológico do professor no decorrer de sua 

atuação profissional.  Não nos restringimos a questões sobre pós-graduação, pois acreditamos 

que a formação contínua envolve troca de conhecimentos entre profissionais da mesma área, 
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elaboração de pesquisas, desenvolvimento de leituras, participação em congressos e 

simpósios, entre outras práticas. 

Primeiramente, procuramos identificar a existência (ou não), no currículo dos 

participantes, de algumas qualificações consideradas inerentes à formação de professor de 

inglês: 

 Certificado em língua inglesa em escola de idiomas 

 

Não possui Possui 

2 8 

 

 Certificado internacional em língua inglesa (nos últimos cinco anos)  

 

Não possui Possui 

6 4 

 Vivência no exterior 

 

Não possui Possui 

5 5 

 

 Participação em congressos/ palestras/ simpósios relacionados à formação 

do professor/ professor de língua inglesa (mais recentes) 

 

Não possui Possui 

2 8 

 

Uma das maneiras de obter-se proficiência no idioma alvo é estudar em Escolas de 

Idiomas. Após alguns anos de estudo, o aluno consegue um certificado em que consta o nível 



 

84 

 

alcançado: básico, intermediário ou avançado. Muitas escolas de idiomas e de educação 

básica, ao contratarem um professor de línguas, exigem um certificado como esse, com o 

objetivo de comprovarem, além da entrevista no idioma em questão, a fluência do 

profissional. Há instituições de ensino onde não é exigido o diploma do curso de Letras, 

bastando apenas que o profissional tenha proficiência no idioma que irá lecionar.  

Um certificado internacional em língua estrangeira tem um peso maior em 

comparação com o certificado de uma escola de idiomas, tanto pelo rigor e minúcia com que 

testa os alunos em todas as suas habilidades, quanto pelo seu diferencial, em âmbito nacional 

e internacional, no currículo de um profissional de línguas. Nos questionários, o mais comum 

encontrado no currículo dos professores foi o certificado de Escola de Idiomas, que apenas 2 

dos 10 professores não possuem. Quanto ao certificado internacional, 4 professores o 

possuem. 

Demos atenção, igualmente, à exposição internacional presente no currículo de cada 

professor entrevistado. Cinco profissionais têm vivência no exterior – em países que falam a 

língua inglesa -, com exceção de P2, que não mencionou o país: 

PROFESSORES PAÍS/DURAÇÃO 

P2 País não especificado/ 15 dias 

P3 Canadá/ 1 mês 

P4 EUA/ 1 ano 

P7 Inglaterra/ 1 mês 

P9 

Suécia /3 meses 

Canadá/1 mês 

EUA/1 semana 

 

Além da experiência em países de língua inglesa, checamos a obtenção, por parte dos 

professores, de certificados de participação em congressos, simpósios, entre outros eventos 

pedagógicos voltados ao ensino da língua inglesa, os quais, como vimos no capítulo anterior, 

contribuem de maneira positiva para a boa formação contínua do professor de inglês. Esse 
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fator depende, muitas vezes, do próprio profissional, isto é, na maioria das ocasiões é de 

interesse do professor buscar participar desses eventos. Dos 10 participantes, somente 2 

professores não possuem essa vivência.   

Ainda no quesito "Formação Contínua", verificamos as maneiras como os professores 

atualizam seus conhecimentos tanto no idioma inglês, quanto no que respeita ao 

ensino/aprendizagem do inglês e ao ensino/aprendizagem do inglês para crianças.  

 Quanto ao idioma inglês 

P1 
-  Leitura de livros específicos 

-  Outros: músicas e filmes 

P2 - Leitura de livros específicos 

P3 - Cursos de especialização em sites de idiomas online 

P4 - Leitura de livros específicos 

- Outros: palestras e workshops 

P5 - Leitura de livros específicos 

- Curso de especialização em instituição de ensino 

superior 

- Outros: músicas 

P6 - Leitura de livros específicos 

- Outros: "Estudo em casa e pesquisas através de 

vocabulário apontado pelos alunos" 

P7 - Assinatura em revistas específicas 

- Leitura de livros específicos 

- Cursos de especialização em escolas de idiomas 

P8 - Leitura de livros específicos 

- Curso de especialização em escolas de idiomas 

- Cursos de especialização em sites de idiomas online 

P9 - Leitura de livros específicos 

- Assinatura em revistas específicas 

P10  - Leitura de livros específicos 
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 Quanto ao ensino/aprendizagem do inglês 

 

P1 

- Leitura de livros específicos 

- Participação em congressos/ simpósios/ palestras sobre 

o assunto 

- Outros: "Sites sobre o ensino de inglês" 

P2 - Participação em cursos disponibilizados pela escola 

onde leciona 

P3 - Participação em cursos disponibilizados pela escola 

onde leciona 

P4 - Leitura de livros específicos 

- Participação em congressos/ simpósios/ palestras sobre 

o assunto 

- Participação em cursos disponibilizados pela escola 

onde leciona 

- Outros: "Focus group (Cambridge)" 

P5 - Leitura de livros específicos 

- Participação em cursos disponibilizados pela escola 

onde leciona 

- Cursos de especialização em instituição de ensino 

superior 

- Outro: "músicas" 

P6 - Leitura de livros específicos 

- Participação em congressos/ simpósios/ palestras sobre 

o assunto 

- Participação em cursos disponibilizados pela escola 

onde leciona 

P7 - Assinatura em revistas específicas 

- Leitura de livros específicos 

- Participação em cursos disponibilizados pela escola 

onde leciona 

- Participação em congressos/ simpósios/ palestras sobre 
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o assunto 

P8 - Leitura de livros específicos 

- Participação em congressos/ simpósios/ palestras sobre 

o assunto 

- Participação em cursos disponibilizados pela escola 

onde leciona 

P9 - Participação em congressos/ simpósios/palestras sobre 

o assunto 

P10 - Participação em cursos disponibilizados pela escola 

onde leciona 

 

 Quanto ao ensino/aprendizagem de inglês para crianças 

P1 

- Leitura de livros específicos. Quais: "Didáticos de 

inglês" 

- Participação em congressos/ simpósios/ palestras sobre 

o assunto 

P2 - Participação em cursos disponibilizados pela escola 

onde leciona 

P3 - Participação em cursos disponibilizados pela escola 

onde leciona 

P4 - Leitura de livros específicos. Quais: PUTCH, Herbert 

& WILLIAMS, Mary: Teaching Young Learners to 

Think (Cambridge University Press); HYERLE, D. 

Visual Tools for Transforming Information into 

Knowledge (Corwin); NISBET, J & SCHUCKSMITH. 

J.: Learning Strategies (Routledge); HOWARD, S. & 

COULTER, M.: Changing Children´s Minds: 

Feuerstein´s revolution in the teaching of intelligence 

(Souvenir Press) 
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-  Participação em congressos/ simpósios/ palestras sobre 

o assunto 

-  Participação em cursos disponibilizados pela escola 

onde leciona 

P5 - Cursos de especialização em instituições de ensino 

superior - Instituição: FSA// Curso: "Encontros da 

Educação da Língua Estrangeira" 

P6 - Participação em cursos disponibilizados pela escola 

onde leciona 

P7 - Leitura de livros específicos. Quais: MOON, Jayne: 

Children Learning English (Macmillan Books for 

Children); HALLIWELL, Susan: Teaching English in 

the Primary Classroom (Longman Handbooks for 

Language Teachers) 

- Participação em cursos disponibilizados pela escola 

onde leciona 

P8 - Leitura de livros específicos. Quais? CHALITA, G.  

Pedagogia do Amor;  TIBA. I. Quem ama, educa; 

artigos sobre Vygotsky e Piaget” 

P9 - Leitura de livros específicos 

P10  - Participação em cursos disponibilizados pela escola 

onde leciona 

 

Os resultados obtidos demonstram a ocorrência de constantes leituras sobre a 

formação e participações em cursos, em sua maioria disponibilizados pela própria instituição 

de ensino a que o profissional pertence. Vemos, portanto, a preocupação, por parte dos 

empregadores, em manter a formação contínua de seus profissionais, uma vez que a formação 

inicial não contempla o ensino/aprendizagem de LEC - por isso a predominância de 

participação em cursos e eventos sobre o tema e, por parte de alguns professores, leituras de 

livros específicos. Vale destacar a opção de livro especificada pelo P1, "didáticos de inglês", 

cujo objetivo não é contribuir para o aprimoramento de competências com relação ao 

ensino/aprendizagem de LEC.  
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Outro fator a ser destacado é a não especificidade dos tipos de curso disponibilizados 

pelas escolas. Vimos anteriormente a ausência de cursos de especialização em relação ao 

ensino de LEC, portanto seria importante, em um outro momento, averiguar cada tipo de 

curso que as instituições de ensino estão disponibilizando a seus funcionários, além da 

frequência com que o fazem, com o propósito de investigar sua eficiência e qualidade de 

ensino sobre o tema em questão. 

Indagamos ainda se havia, por parte dos professores participantes, interesse na 

participação em cursos de especialização voltados ao Ensino Fundamental (anos iniciais) - ou 

ao ensino para crianças entre 6 e 10 anos. Três professores propuseram cursos:  

P4: "Um curso que oferecesse ideias práticas e inovadoras sobre o 

ensino/aprendizagem de inglês no ensino fundamental I, em salas numerosas e heterogêneas." 

P8: "Como trabalhar com crianças com necessidades especiais, hiperativas ou com 

déficit de atenção." 

P9: "Um curso que ofereça disciplinas relacionadas ao ensino/aprendizagem infantil 

para o ensino de inglês." 

  Cinco professores responderam não ter interesse nesse tipo de curso. P1 disse já 

possuir o Magistério e P5 revelou interesse em outra área: "Libras (não apenas ao 

Fundamental) e Pedagogia."   

Contrariamente às questões anteriores, quando os professores disseram ter participado 

de cursos e eventos e terem desenvolvido leituras em que predomina o assunto LEC, os 

mesmos profissionais - com exceção de P4, P8 e P9 -, não demonstraram interesse em 

incorporar ou aprimorar competências com relação ao nível de ensino para o qual lecionam. 

Como foi dito anteriormente, é primordial conhecer o nível de ensino para o qual se leciona, 

pois assim será possível contribuir para o desenvolvimento de aulas qualitativas e 

quantitativas. Para que isso ocorra, é importante partir, também, do próprio profissional o 

interesse em manter sua formação contínua.    
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4.4 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

Procurando saber o nível de experiência profissional de cada professor entrevistado, 

foram elaboradas perguntas que diziam respeito ao período de trabalho com crianças e com a 

educação, além do tempo de serviço na instituição escolar e os níveis para os quais leciona.  

É importante para a pesquisa verificar os níveis ou o nível de ensino em que os 

professores atuam, pois, como professor especialista, poderá ensinar para diferentes níveis de 

ensino. 

 Para qual nível de ensino leciona língua inglesa atualmente? 

 

P1 
Ensino Fundamental I: 3° ano 

Ensino Fundamental II: 6°, 7° e 8° anos 

P2 Educação Infantil 

Ensino Fundamental I: 1° ao 5° ano 

Ensino Fundamental II: 6° ao 9° ano 

P3 Educação Infantil 

Ensino Fundamental I: 1° ao 5° ano 

Ensino Fundamental II: 6° ao 9° ano 

P4 Ensino Fundamental I: 1° ao 5° ano 

P5 Ensino Fundamental I: 1° ao 5° ano 

P6 Escola de Idiomas (terceirizada) 

Ensino Fundamental I: 1°, 3° e 5° anos 

Ensino Fundamental II: 6° ano 

P7 Escola de Idiomas: crianças a partir dos 3 anos 

P8 Escola de Idiomas: a partir de 6 anos até adultos 

P9 Educação Infantil 

Ensino Fundamental I: 1° ao 5° ano 

Ensino Fundamental II: 6° ao 9° ano 

Ensino Médio: 1° ao 3° ano 
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P10 Escola de Idiomas: a partir de 5 anos até adultos 

 

O profissional de Letras aprende, em sua formação inicial, conceitos relacionados ao 

ensino/aprendizagem de alunos a partir do 6° ano do Ensino Fundamental, uma vez que a 

LDB/96 considera como obrigatório o ensino de uma língua estrangeira desde o Ensino 

Fundamental II até o Ensino Médio. Um grande número de professores não atuam apenas nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Trabalhar com níveis diversos concomitantemente exigirá do professor preparações de 

aulas distintas. Para os anos iniciais, o profissional necessitará desenvolver muitas atividades 

complementares ao livro didático adotado, atividades lúdicas, com músicas, histórias, 

recortes, jogos, fantoches, pinturas. Deverá ainda preparar avaliações diferentes, adequadas a 

cada série/ano.  

 Referente ao Ensino Fundamental: anos iniciais (ou crianças entre 6 e 10 

anos) , já havia tido experiência com essa faixa etária, antes de ministrar 

aulas de inglês? 

 

Sim Não 

2 8 

 Possui experiência como professor(a) de inglês para crianças em Escolas 

de Idioma? 

Sim Não 

6
21

 4 

 Possui experiência como professor(a) de inglês para crianças em escolas 

bilíngues? 

                                                           

21
 Quantidade de professores incluindo os professores pertencentes às Escolas de Idiomas. 
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Sim Não 

2 8 

 

Os professores participantes não possuem experiências anteriores relativamente ao 

ensino do idioma para crianças. Apenas 2 profissionais tiveram contato, pedagogicamente, 

com essa faixa etária antes de ministrar a língua estrangeira para alunos de 6 a 10 anos de 

idade. É comum que professores de inglês iniciem sua carreira tendo de lidar com crianças, 

sem terem tido o devido conhecimento a respeito do funcionamento e do desenvolvimento 

cognitivo dessa faixa etária. Há, deste modo, um abismo entre a formação inicial desse 

profissional e a prática. 

 Quanto tempo de experiência possui nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, em escola de Educação Básica, como professor(a) de língua 

inglesa? 

 

P1 Mais de 4 anos 

P2 Mais de 4 anos 

P3 2 anos 

P4 Mais de 4 anos 

P5 1 ano 

P6 Menos de 1 ano (6 anos em Escola de Idiomas) 

P7 Menos de 1 ano (7 anos em Escola de Idiomas) 

P8 Não possui (Menos de 1 ano em Escola de Idiomas) 

P9 Menos de 1 ano 

P10 Não possui (Mais de 4 anos em Escola de Idiomas) 

 

O Curso de Letras não oferece formação quanto ao ensino/aprendizagem infantil e, 

contrariamente à demanda para o ensino de LEC, não há, até agora, documentos oficiais 

indicando a ocorrência de mudanças tanto na LDB/96 quanto no currículo do curso superior 
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em questão. Baseando-nos no tempo de experiência, respectivamente com crianças, no Ensino 

Fundamental I e em Escolas de Idiomas, P7 revelou ter tido um maior período de contato (7 

anos) com o ensino do idioma para jovens aprendizes.  

Apesar de ser mais comum a inserção da língua inglesa para crianças em escolas 

particulares de Educação Básica e em Escolas de Idiomas, já existem projetos em escolas 

públicas em diferentes locais do país propondo o ensino de línguas estrangeiras nessas 

mesmas séries, porém sem exigência oficial. Assim, a expansão do ensino de LEC em escolas 

públicas sofre igualmente com a falta de profissionais qualificados. Temos como exemplo o 

professor abaixo (P5), que leciona inglês para crianças que frequentam escolas públicas: 

 Sobre as instituições de ensino em que já lecionou inglês nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental: 

 

P1 Escolas particulares 

P2 Escolas particulares 

P3 Escolas particulares 

P4 Escolas particulares 

P5 Escolas Públicas 

P6 Escolas Particulares e Escolas de Idiomas 

P7 Escolas Particulares de Idiomas 

P8 Escolas Particulares de Idiomas 

P9 Escolas Particulares e Escolas de Idiomas 

P10  Escolas Particulares de Idiomas 

 

Foi importante para a análise das etapas posteriores conhecer o período de experiência 

que cada professor possui na escola em que trabalha atualmente, uma vez que as perguntas 

referem-se ao curso de inglês e aos alunos da instituição.   

 Há quanto tempo ministra aulas nesta escola? 
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P1 Mais de 4 anos 

P2 Mais de 4 anos 

P3 2 anos 

P4 Mais de 4 anos 

P5 1 ano 

P6 Menos de 1 ano 

P7 Mais de 4 anos 

P8 Menos de 1 ano 

P9 Menos de 1 ano 

P10 4 anos 

 

4.5 INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO 

 

Com o intuito de analisar o curso de inglês para crianças de cada instituição, foram 

elaboradas perguntas que englobam conceitos relacionados às aulas, aos alunos, às avaliações 

e ao material didático.  

Ao longo da pesquisa, discorremos sobre a formação do professor de Letras e seu 

trabalho nos cursos de inglês para crianças, portanto consideraremos, na análise, informações 

pertinentes a eles e aos alunos.   

 O curso inicia-se a partir de qual nível de ensino? 

Educação Infantil Ensino Fundamental I 

7
22

 3 

 

                                                           

22
 Incluindo as Escolas de Idiomas. 
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Sete das nove escolas inserem o ensino de inglês na Educação Infantil - nível anterior 

ao Ensino Fundamental I. Pertencentes à Educação Infantil, encontram-se crianças de 4 e 5 

anos de idade, com desenvolvimento cognitivo ainda mais frágil do que as crianças dos anos 

iniciais. Com a inclusão do ensino de línguas estrangeiras na Educação Infantil, será 

necessário incluir, na formação inicial do profissional de Letras, a oferta de conhecimentos 

relacionados ao desenvolvimento infantil de crianças menores de 6 anos. 

 Quantas aulas semanais são previstas para cada turma? 

P1 2 aulas 

P2 1 aula 

P3 1 aula - 1° ao 3° ano 

2 aulas - para os demais 

P4 1 aula - Educação Infantil 

2 aulas - Ensino Fundamental I 

P5 1 aula 

P6 2 aulas 

P7 2 aulas 

P8 2 aulas 

P9 1 aula - Ed. Infantil e 1° ano 

2 aulas - para os demais 

P10 2 aulas 

 

 Qual a duração de cada aula? 

50 min. Mais de 50 min. 

7 3 

 

Grande parte das instituições escolares, particulares, públicas ou exclusivas do ensino 

de idiomas, estipulam no mínimo duas aulas de inglês por semana. A Educação Infantil e o 1° 
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ano do Ensino Fundamental tem, mais comumente, uma aula por semana, pois os alunos 

precisam despender tempo também com outras atividades, que seja, respectivamente, mais 

específicas da idade e relativas à alfabetização. A duração de cada aula pode ter entre 45 e 50 

minutos; de acordo com os questionários, um maior número de escolas optam pelos 50 

minutos de aula. 

Outra questão importante e decisiva para o sucesso no ensino de inglês para crianças é 

o número de alunos por sala. No ciclo da infância, o aluno ainda depende muito do suporte do 

professor, tanto para ações simples como amarrar o cadarço, ajudar a abrir o caderno ou o 

livro na página correta, quanto para ações não tão simples, como assisti-lo para que não 

machuque o colega de sala com a tesoura ou o lápis, para que não saia da sala de aula sem 

permissão etc. Para que o professor consiga auxiliar todos os alunos durante os 50 minutos no 

que diz respeito a essas ações e ainda tenha sucesso quanto ao processo de 

ensino/aprendizagem, é necessário que a instituição escolar estipule um número máximo 

razoável de alunos em cada turma. 

   Quando falamos de número de alunos, podemos encontrar diferenças entre uma 

escola particular, uma pública e uma escola de idiomas. Nas escolas particulares de Educação 

Básica, é comum encontrarmos turmas com até 20 alunos, enquanto que, em escolas públicas, 

vemos salas com 30 alunos ou mais no Ensino Fundamental I. Em Escolas de Idiomas, que 

têm o ensino voltado para um público mais específico, é estabelecido um número de, no 

máximo, 15 alunos por turma. É o que comprovam os resultados abaixo: 

 Quantos alunos, em média, há por turma? 

Até 15  Entre 15 e 25 Mais de 25 

5 3 2 

 

Os professores que possuem até 15 alunos em média lecionam em escolas particulares 

de Educação Básica e Escola de Idiomas. Com o número de alunos entre 15 e 25 estão 

professores de escolas particulares e, com mais de 25 alunos, encontra-se um professor de 

escola particular e um de escola pública. 
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Dada a urgência em se estabelecer um número saudável de alunos por turma, para que 

haja um melhor desempenho em sala de aula, uma recente lei do Senado (PLS 504/2011) foi 

criada pelo senador Humberto Costa. Aprovada em 16 de outubro de 2012, estipula que as 

turmas de Educação Infantil e dos dois primeiros anos do Ensino Fundamental deverão ter até 

25 alunos. Os demais anos deverão possuir até 35 alunos. 

 Nas aulas de Inglês, há avaliação dos alunos nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental/para crianças entre 6 e 10 anos? 

Sim  Não 

9 1 

 Como acontecem as avaliações? 

P1 Provas escritas 

P2 Provas de múltipla escolha 

Provas escritas 

Provas orais 

P3 Provas escritas 

P4 Provas escritas 

Provas orais 

P5 Outra: "O dia a dia do aluno já é uma avaliação do 

professor, reforçando o vocabulário quando necessário." 

P6 Provas escritas e orais 

P7 Provas escritas e orais 

Outra: "Listening Tests" 

P8 Provas de múltipla escolha 

P9 Provas escritas 

Provas orais 

P10 Provas escritas 

Provas orais 

 



 

98 

 

 Com que frequência acontecem as avaliações? 

P1 Bimestre 

P2 Trimestre 

P3 Bimestre 

P4 Trimestre 

P5 Outra: "diariamente" 

P6 Outra: "Provas rápidas (quizzes) bimestrais e provas 

escritas e orais no final de cada semestre" 

P7 Outra: "Ao fim de cada planejamento. 7 durante o ano 

todo" 

P8 Semestre 

P9 Trimestre 

P10  Semestre 

 

Considerando a avaliação como parte inerente do processo de ensino/aprendizagem e 

como fonte de informação sobre esse processo educacional, o profissional de educação 

precisa observar seus alunos com atenção ao longo das aulas e criar oportunidades para que 

eles se expressem na língua-alvo. Além da observação contínua e detalhada dos estudantes, o 

professor pode utilizar testes escritos e orais durante os bimestres, trimestres ou semestres. 

Muitos dos professores elaboram provas escritas. Reiteramos que, no Ciclo da 

Infância, a criança encontra-se em processo de alfabetização, principalmente no 1° ano do 

ciclo, o que põe em relevância, como vimos anteriormente, a predominância das habilidades 

Speaking e Listening no processo de ensino/aprendizagem para as crianças do ciclo em 

questão. Portanto, é imprescindível a aplicação de testes orais e de Listening para esse nível. 

O professor cuja resposta sobre a avaliação foi negativa pertence à escola pública, 

onde foi implantado o inglês nos anos iniciais do Ensino Fundamental por meio de um 

projeto. Segundo o profissional, "o dia a dia do aluno já é uma avaliação do professor, 

reforçando o vocabulário quando necessário". A avaliação contínua poderá ser feita através da 
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expressividade de cada aluno durante as aulas de inglês, dos exercícios no caderno e no livro 

didático.  

 O curso prevê o uso de algum material didático? 

Sim  Não 

10 0 

 

Sobre os livros didáticos, foi indagado qual tipo de material era usado: importado ou 

nacional. Os profissionais utilizam, em sua maioria, livros nacionais, feitos pela própria 

instituição escolar ou elaborados por terceiros. Em relação à Educação Infantil, dois 

professores responderam não adotar livro didático para esse nível, portanto é de 

responsabilidade deles preparar todas as atividades. Para expandirmos o assunto sobre os 

livros didáticos, foi elaborado o tópico a seguir. 

 

4.6 O MATERIAL DIDÁTICO 

 

Discutimos, ao longo da pesquisa, sobre a falta de material didático voltado 

especificamente para crianças aprendizes de LE. Os livros adotados por muitas instituições 

escolares são livros importados, próprios para crianças que vivem em países cuja língua 

materna é a língua inglesa. O vocabulário utilizado nesses livros não faz parte da realidade 

dos alunos brasileiros e os exercícios propostos não têm como referência o contexto social no 

qual estão inseridos esses alunos. 

Com o intuito de sanar essa carência, o professor precisa encontrar outros meios para 

atingir o seu objetivo como educador. Para tanto, elabora atividades complementares 

utilizando-se de adaptações, como os materiais autênticos, ou seja, materiais não elaborados 

para fins exclusivamente pedagógicos, mas sim para utilização no dia-a-dia, como por 

exemplo, jornais, filmes, revistas, entre outros.  
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Em um primeiro momento, elaboramos perguntas centradas na questão “Material 

Didático”, ponderamos sua escolha, o que ele oferece como apoio para aluno e professor e se 

é adequado à faixa etária à qual está destinado. Posteriormente, no tópico "Atuação 

Profissional", serão colocadas em questão as adaptações ao material didático que cada 

professor utiliza em seu ambiente escolar. 

 Existe material de apoio para este livro? 

P1 CD de áudio// Stickers 

P2 CD de áudio// DVD// Stickers 

P3 CD de áudio 

P4 CD de áudio// Flash Cards// Stickers 

P5 CD de áudio// DVD - "porém o uso é pouco comum"// 

Flash cards 

Pôster// Stickers 

P6 CD de áudio// Flash Cards// Pôster// Stickers 

P7 CD de áudio// Flash Cards// Stickers 

P8 CD de áudio// DVD// Flash cards// Stickers 

P9 CD de áudio// Stickers 

P10 CD de áudio// Flash cards 

 

Os participantes especificaram os tipos de materiais de apoio que vieram inclusos no 

material didático dos alunos. O CD de áudio é um item imprescindível nos materiais de LE, 

uma vez que inclui a pronúncia de cada palavra ensinada e, principalmente para crianças, 

encontram-se gravações das canções utilizadas na sala de aula. Este item tem muita 

relevância, também, quanto à utilização da língua inglesa no ambiente familiar, quando o 

aluno o utiliza em casa e faz uso do que aprendeu ao cantar as canções e demonstrar aos pais 

o que sabe. 

O segundo material de apoio utilizado pelos próprios alunos, de acordo com os 

resultados, são os stickers (adesivos), propostos em formas de games (jogos) pelos exercícios 

do livro. O item permite que os alunos façam uso, de maneira lúdica, do vocabulário 



 

101 

 

aprendido. Os flash cards, cartões de exibição, aparecem como o terceiro material de apoio 

mais utilizado. Esses cartões permitem ao professor elaborar diferentes dinâmicas com os 

alunos para fixação de vocabulário, como, por exemplo, o jogo de memória. Ao visualizar a 

figura do objeto no cartão, a criança cria associações entre o símbolo e o nome em inglês e, 

durante as brincadeiras, é estimulada a lembrar e gravar as palavras. 

  Os itens DVD e pôster aparecem como materiais pouco utilizados. O CD de áudio 

pode ser colocado em qualquer leitor de CD, enquanto o DVD precisa de outros recursos, 

como a televisão, por exemplo, por isso o P5, que leciona na escola pública, acrescenta que, 

apesar de conter esse item no material, "o uso é pouco comum". O pôster é utilizado para 

visualização e pode ser fixado na sala de aula, para que os alunos o utilizem como apoio 

durante as lições e as brincadeiras. 

 Você participou da escolha do material? 

Sim  Não 

0 10 

 

Um problema enfrentado pelo professor ao iniciar-se profissionalmente é a não 

participação na escolha do material didático com que irá trabalhar, muitas vezes por muitos 

anos. Os professores não foram consultados pela direção escolar quanto à escolha do material 

mais adequado a cada faixa etária com que iriam trabalhar e voltado ao ensino de línguas
23

. 

Portanto, a maneira como trabalhariam com o livro didático era desconhecida desses 

profissionais, por isso a importância do manual do professor, item que deveria ser parte 

integrante do material didático, além do treinamento dos professores no sentido de prepará-los 

para a utilização do material e para conhecimento de outras questões pedagógicas e 

administrativas da instituição escolar.  

 

                                                           

23
 Um dos professores mencionou ter participado da escolha do material em outra instituição escolar em que 

trabalhou. 



 

102 

 

 Há o manual/guia do professor para este material? 

Sim  Não 

9 1 

 Recebeu treinamento para utilização desse material? 

Sim  Não 

7 3 

 

Um grande número dos profissionais questionados tem como apoio o manual ou guia 

do professor, para que se baseiem nas instruções apresentadas e façam o melhor uso possível 

do material. Além disso, realizam o treinamento, imprescindível para que se norteiem antes de 

iniciar sua atuação profissional. Reiteramos, no entanto, a importância da formação inicial e 

contínua do profissional de Letras, uma vez que ele não possui conhecimentos a respeito do 

ensino/aprendizagem infantil. O treinamento de professores no ambiente escolar é necessário, 

porém não suficiente para formar academicamente esse profissional quanto àquele processo.  

 Considera o material didático adequado à faixa etária a que se destina? 

Sim  Não 

10 0 

 

Os participantes consideram o material didático utilizado apropriado ao ensino de 

inglês para crianças. No entanto, um dos professores observou que é preciso, muitas vezes, 

elaborar exercícios mais complexos para complementar o ensino. Ao observarmos uma 

amostra dos materiais utilizados - um importado (utilizado na escola pública), um nacional 

(elaborado pela própria instituição), outro nacional (elaborado por empresa terceirizada) e um 

importado (utilizado pela Escola de Idiomas) -, verificamos diferenças entre eles, ou seja, os 

materiais didáticos voltados ao ensino de inglês para crianças brasileiras não seguem um 
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modelo padronizado. Muitos dos livros possuem teor infantil, personagens infantis que 

acompanham os ensinamentos, muitos desenhos e exercícios em forma de passatempos. 

Consideramos importante ressaltar alguns itens observados nos livros, pois vemos o 

material didático como um recurso importante no ensino do idioma, uma vez que poderá 

potencializar esse processo criando meios para auxiliar na interação aluno-aluno e aluno-

professor. Para tanto, comparamos os materiais oferecidos pelos professores.  

O livro importado (utilizado na escola pública), voltado para o ciclo da infância, 

contém muitos textos, sempre em letra cursiva, grafia ainda em processo de aprendizagem no 

ciclo em questão
24

. Os exercícios apresentados são poucos, tendo o professor que elaborar 

exercícios complementares para fixação do vocabulário. Quanto aos livros nacionais, o 

elaborado pela instituição escolar apresenta um vocabulário mais próximo à realidade do 

aluno, com personagens de nomes brasileiros
25

 e muitos exercícios para fixação, além de 

suporte para atividades práticas. Outro livro nacional, porém elaborado por uma empresa 

terceirizada, faz uso da escrita somente a partir do segundo ano do Ensino Fundamental
26

 - em 

letra de forma -, os exercícios apresentados são poucos e considerados, segundo o professor, 

muito fáceis pela maioria dos alunos; portanto, o professor necessita sempre elaborar 

atividades mais complexas com o objetivo de criar mais desafios às crianças. O livro da 

Escola de Idiomas focaliza a interdisciplinaridade, abordando o vocabulário em inglês e 

trabalhando outras áreas do conhecimento, como matemática, artes e estudos sociais
27

. 

Apesar de seguir parâmetros diferentes, os livros didáticos não utilizam a língua 

portuguesa, conceito não defendido pelos pesquisadores Tílio e Rocha (2009). Segundo os 

autores, o uso da língua materna servirá como "mediador e potencializador" do idioma inglês, 

por isso a importância de se nomear as personagens do livro - as quais acompanharão os 

alunos ao longo do ano letivo -, com nomes mais próximos da realidade das crianças. 

Outro fator defendido pelos pesquisadores é a utilização de "questões relevantes à 

criança", isto é, tratar de assuntos comuns na vida dos alunos, como, por exemplo, ao ensinar 

                                                           

24
 Ver Anexo B. 

25
 Ver Anexo C. 

26
 Ver Anexo D. 

27
 Ver Anexo E. 
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o reconhecimento e a denominação dos objetos escolares em inglês, abordar temas 

relacionados à aprendizagem de posturas responsáveis quanto ao cuidado com esses objetos, à 

solidariedade em emprestá-los aos colegas e devolvê-los em bom estado, entre outros. Dos 

quatro livros, apenas os nacionais de escola de ensino básico e o da Escola de Idiomas 

possibilitam abordar temas como esses. 

 

4.7 ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

 

No que diz respeito ao profissional de educação, além da formação inicial e contínua, 

outros fatores podem contribuir ou interferir em sua carreira profissional.  

O fato de ter um número excessivo de alunos ou turmas pode alterar qualitativamente 

o trabalho desse profissional, uma vez que é necessário dedicar-se a muitas atividades 

diferentes que ocuparão a maior parte de seu tempo livre, que poderia ser dedicado à 

formação contínua, além de gerar estresse e cansaço no cotidiano profissional. As perguntas a 

seguir foram elaboradas com o objetivo de traçar um perfil profissional diário desses 

professores. 

 Em quantas turmas pertencentes ao Ensino Fundamental, anos iniciais, 

(crianças entre 6 e 10 anos), você ministra aulas nessa escola? 

 

Até 5  Entre 5 e 10 Entre 10 e 15 Mais de 15 

5 3 1 1 

 

 Qual o total de turmas que você possui nessa escola? 

 

Até 5  Entre 5 e 10 Entre 10 e 15 Mais de 15 
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3 2 3 2 

 

Os resultados demonstram que muitos dos professores, além de ministrarem aulas para 

as crianças, atuam em outros níveis e para outras idades, tendo, portanto, que elaborar 

diferentes atividades e aulas, de acordo com cada ano/série. Os professores diversificam-se 

quanto ao número de turmas no Ensino Fundamental I, sendo a maioria responsável por até 

cinco turmas. Dois profissionais são responsáveis por muitas turmas de crianças. 

Considerando duas aulas de inglês por semana, ter mais de 15 turmas exigirá do professor um 

trabalho de mais de 30 aulas por semana. A fim de conciliar tantas aulas, o profissional 

necessita, no tempo livre, dedicar-se à elaboração de exercícios e preparação de aulas, 

abdicando da formação contínua e das horas de descanso, o que, consequentemente, causa um 

desgaste físico e emocional que poderá interferir na qualidade das aulas.  

 É convidado (a) / convocado (a) a participar das reuniões 

pedagógicas/grupo de estudo/conselho de classe da sua escola 

periodicamente? 

Sim  Não 

7 3 

 

Como vimos no capítulo anterior, as reuniões pedagógicas e os conselhos de classe 

contribuem de maneira significativa para a formação contínua do professor. Esses momentos 

são oportunidades para expor opiniões, queixas e sugestões a respeito do trabalho de cada 

profissional, dos alunos e da escola.  

 Além da disciplina de língua inglesa, você leciona mais alguma matéria 

nessa escola? 

Sim  Não 

1 9 



 

106 

 

Um dos professores leciona a disciplina Língua Portuguesa e é polivalente nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, pois possui o curso de Magistério. Outro professor revelou 

não lecionar outras matérias, exceto quando é chamado pela escola para substituir, quando 

necessário, professores das disciplinas Português e Literatura. 

Além de se responsabilizar por outras disciplinas em uma instituição escolar, o 

professor pode exercer funções de coordenação ou de administração, por isso perguntamos: 

 Além de lecionar, você exerce outra função nessa escola? 

Sim  Não 

0 10 

 

4.8 AS AULAS 

 

Neste tópico a pergunta focou o uso das 4 habilidades (speaking (S), listening (L), 

reading (R) e writing (W)) e dos materiais autênticos durante as aulas.  

Ao longo da pesquisa, discutimos o ensino/aprendizagem de crianças que frequentam 

os anos iniciais do Ensino Fundamental (6 a 10 anos) e abordamos conceitos formulados por 

alguns pesquisadores a respeito desse processo no que se refere ao ensino do inglês. Com 

relação às 4 habilidades, foi enfatizada a predominância das habilidades listening e speaking 

nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, devido ao processo de 

alfabetização/letramento na LM.  Já nos anos posteriores procura-se trabalhar durante as aulas 

todas as habilidades concomitantemente, uma vez que os alunos já possuem certa 

competência na língua portuguesa.  

Com o objetivo de constatar se o professor entrevistado tem conhecimento sobre a 

importância que deve ser dedicada às quatro habilidades como um todo e se as trabalha 

durante as aulas, foram elaboradas perguntas referentes a cada ano do Ensino Fundamental I.  
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 Você cuida para que as 4 habilidades -  listening/speaking/reading/writing – 

sejam treinadas  durante as aulas? 

Sim  Não 

10 0 

 Qual (ais) habilidade(s) mais utilizada(s) durante as aulas? 

Speaking (S), Listening (L), Reading (R), Writing (W)  

 1° ANO 2° ANO 3° ANO 4° ANO 5° ANO 

P1 -
28

 - L/S/W - - 

P2 L/R L/R R/W R/W R/W 

P3 L S R W W 

P4 L/S L/S/R L/S/R L/S/R/W L/S/R/W 

P5 L/S L/S L/S/R L/S/R/W L/S/R/W 

P6 L/S - - - L/S/R/W 

P7 L/S L/S/R L/S/R/W L/S/R/W L/S/R/W 

P8 S S S S S 

P9 L/S L/S/W L/S/R/W L/S/R/W L/S/R/W 

P10 L/S L/S L/S L/S L/S 

 

Pelas respostas, verificamos que não há um parâmetro quanto ao trabalho com as 

referidas habilidades em sala de aula. Enquanto um professor enfatiza apenas uma das 

habilidades por ano/série, outros enfatizam duas, três ou todas elas. Há profissionais que 

enfatizam a leitura nos dois primeiros anos e outros que enfatizam apenas leitura e escrita nos 

últimos anos. 

                                                           

28
 Não leciona no ano em questão. 
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Ainda com relação às aulas de inglês, na questão sobre o uso de material autêntico, os 

itens mais escolhidos pelos professores, em ordem crescente, foram:  

1. Músicas (que não fazem parte do material didático) 

2. Filmes 

3. Desenhos 

4. Jogos (jogos de tabuleiro, Twister etc.) 

5. Fantoches, Revistas e Outros: "livros paradidáticos"
29

; "dança ou movimentos com 

ritmo para a memorização
30

"  

 

A utilização dos materiais autênticos deve sempre envolver o vocabulário relativo ao 

contexto  no qual o aluno se encontra inserido, aprimorando, assim, seu conhecimento sobre o 

idioma. Além disso, esses materiais precisam ser cuidadosamente selecionados, inclusive 

levando-se em consideração a faixa etária do aluno. Os materiais autênticos são bastante 

utilizados pelos professores de inglês, uma vez que o material didático oferecido necessita, 

muitas vezes, de complementação. Além disso, utilizá-los permite ao aluno interagir em 

situações concretas e com itens presentes no seu cotidiano, como os filmes.  

 

4.9 O ALUNO 

 

Tendo como foco o professor que lecionará o inglês para crianças, não poderiam faltar 

considerações a respeito do aluno. 

Vimos que é imprescindível ao professor conhecer seus alunos - suas preferências, o 

meio no qual estão inseridos, entre outros fatores -, para que possam envolvê-los melhor na 

interação com o idioma em questão. Deste modo, foram elaboradas questões com o objetivo 

de averiguar se os professores reconhecem a importância desse processo e se os próprios 

alunos podem estar privilegiados com o trabalho desses profissionais.  

                                                           

29
 Citação feita pelo P4. 

30
 Citação feita pelo P8. 
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Reiteramos que, segundo Cameron (2001 apud ROCHA, 2007, p. 286), "o sucesso do 

ensino/aprendizagem de línguas depende, em grande parte, do tipo e da qualidade de interação 

proporcionada ao longo do processo". A interação aluno-professor, além de aluno-aluno, 

ocorre, como foi dito anteriormente, predominantemente por meio das atividades lúdicas, por 

isso a importância de conhecer as preferências dos alunos. Desenvolver atividades que não 

chamem a atenção da criança dificultará ou impedirá que sejam atingidos os objetivos 

pedagógicos.   

 Com que frequência os alunos utilizam o inglês em sala de aula? 

Utilizam sempre o que aprenderam Apenas quando são solicitados 

5 5 

 

Nesse item é importante retomar a essência do sociointeracionismo. Vimos a 

importância de considerar a mediação do "outro", ou seja, do professor, no processo de 

ensino/aprendizagem de crianças. Ao considerar o idioma inglês como uma nova língua para 

esses pequenos aprendizes e a maior habilidade com a língua materna, é de se imaginar que 

utilizarão, quando puderem, o português durante as brincadeiras e outras atividades lúdicas. O 

papel do professor, como mediador, será alertá-los para o uso da língua inglesa durante as 

aulas. 

Além da responsabilidade em mediar esse conhecimento, um profissional bem 

preparado irá preocupar-se com informações peculiares a respeito dos alunos, principalmente 

aqueles com idade entre 6 e 10 anos, que possuem preferências específicas, como tipos de 

brincadeiras, desenhos, atividades, entre outras.  

 Em termos gerais, quais são as preferências de seus alunos durante as 

aulas? 

1. Brincadeiras e jogos envolvendo o inglês  

2. Utilização de filmes/desenhos e músicas 

3. Diálogos 
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4. Lições no livro didático 

5. Outro: "atividades práticas com cartazes e elaboração de projetos"
31

 

 Qual a opinião dos alunos sobre o livro didático utilizado? 

1. Eles não dizem nada sobre ele 

2. Eles acham muito fácil 

3. Eles acham divertido 

4. Eles acham maçante/monótono 

 

Os resultados apontam, como última preferência dos alunos, o livro didático e, muitos 

dos professores dizem não ouvir nenhuma opinião a respeito do material. Como segunda 

resposta mais selecionada, aparece a opinião "Eles acham muito fácil", por isso a utilização de 

outros materiais no ensino/aprendizagem infantil, como a utilização de filmes e brincadeiras, 

para que possam complementar o ensino. Pelo fato de os próprios alunos dizerem que o livro 

didático é muito fácil, os professores necessitam elaborar atividades e exercícios que os 

desafiem pedagogicamente, para que aprimorem o vocabulário e o conhecimento no idioma 

sem achá-lo maçante ou, ao contrário, muito complicado de entender a ponto de terem receio 

de opinar sobre o livro ou sobre a aula. 

Em muitas ocasiões o professor de inglês, mais comumente em escola de Educação 

Básica, confronta-se com o desnivelamento do grupo. Deste modo, é importante ter 

conhecimento sobre a frequência dos alunos em escolas de idioma e/ou se utilizam a língua 

estrangeira em casa. Alguns pais indagam a respeito do desempenho do filho no emprego do 

idioma fora da escola. 

 

                                                           

31
 Citação feita pelo P9 
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 Há alunos que, além das aulas de inglês na escola, frequentam escolas de 

idiomas? 

Sim Não Escola de Idioma 

6 1 3 

 

 Há alunos que utilizam em casa o que aprenderam durante as aulas de 

inglês? 

Sim Não Desconheço essa informação 

7 0 3 

 

 Há alunos que têm contato com o idioma em casa? 

Sim, poucos Sim, a maioria Desconheço essa informação 

4 2 4 

 

Os professores não possuem muitas informações quanto à utilização do idioma fora do 

ambiente escolar, informação esta que eles poderiam obter através dos pais nas reuniões.   

A última questão foi elaborada com o objetivo de averiguar como o professor de inglês 

interpreta a visão do aluno a seu respeito. O modo como o aluno se refere ao professor pode 

demonstrar - não devemos nos embasar somente nesse fator - o quanto o profissional estimula 

o aluno a utilizar a língua-alvo.  

 Como os alunos se dirigem a você? 

1. Teacher 

2. Professor (a) 

3. Tio/Tia 
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4. Chamam pelo nome 

 

É comum os professores serem chamados de teacher, palavra em inglês para professor 

ou professora.  

 

5.0  OPINIÃO COMO PROFISSIONAL 

 

Há um número de profissionais que desconhecem a ausência de disciplinas 

relacionadas ao processo de ensino/aprendizagem infantil no curso de Letras: ensinam o 

inglês para crianças de 6 a 10 anos ignorando o fato de não terem sido preparados para tal. 

Outro fator que desconhecem é a importância da formação para se atuar como um profissional 

de educação, principalmente quando os alunos são crianças, pois há professores que as veem, 

como já citamos, como "um vir a ser"
32

 e não consideram a didática como sendo essencial.  

Deste modo, as etapas seguintes foram elaboradas levando-se em consideração a 

opinião dos professores como profissionais em atuação, para averiguar se eles possuem 

conhecimento sobre a importância desses fatores. 

 Em sua opinião, qual profissional você acredita que seria mais bem-

sucedido para trabalhar o idioma inglês com crianças que frequentam os 

anos iniciais do Ensino Fundamental ?  

1. Profissional de Letras 

2. Profissional de Pedagogia 

3. Outros 

4. Qualquer profissional que tenha conhecimento do idioma inglês 

                                                           

32
 CNE/CP n°5/2005, p. 13. 
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Três professores responderam que ambos os profissionais (1 e 2) seriam qualificados 

para tal trabalho e outros professores especificaram na categoria "Outros" os seguintes 

profissionais:  

P4 "Com conhecimento no idioma inglês e conhecedor da didática voltada para o 

ensino/aprendizagem de língua estrangeira para crianças."; 

 P6 "Professor com formação em Letras e Pedagogia, principalmente para o Ensino 

Fundamental I";  

P8  “Depende da dedicação e empenho do profissional".  

O profissional P8, além de selecionar o profissional de Letras e o de Pedagogia como 

sendo aptos para o ensino de LEC, escolheu "Qualquer profissional que tenha o conhecimento 

no idioma inglês" e fez sua observação no campo "Outros". 

Os professores apontaram como sendo apto para o ensino de inglês para crianças o 

profissional de Letras. No entanto, os quatro profissionais acima reconhecem a importância de 

se formar esse profissional com conhecimentos relacionados ao desenvolvimento infantil, por 

isso a escolha da categoria "Outro" e do profissional de Pedagogia, que, como vimos, é 

formado especificamente para o ensino/aprendizagem infantil. 

Quanto à escolha "Qualquer profissional que tenha o conhecimento do idioma inglês", 

devemos considerar a existência de professores de inglês cuja graduação não é na área da 

educação - P10, por exemplo. Como vimos, muitas instituições, mais comumente Escolas de 

Idiomas, selecionam seus profissionais pelo nível de proficiência no idioma, não considerando 

a graduação.  

 

5.1 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

  

Esta etapa constou de três questões abertas, para que o profissional desse sua opinião a 

respeito da formação do profissional de Letras. Apenas alguns professores opinaram, mas as 
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considerações feitas nos levam a crer que se preocupam com sua formação e com a ausência 

de disciplinas importantes no currículo do seu curso de graduação.  

Gostaria de acrescentar alguma outra informação ou sugestão quanto: 

1. À formação do profissional de Letras (inclusão de disciplinas 

voltadas para o ensino/aprendizagem de língua estrangeira para 

crianças etc.) 

P1: "Apesar de ter feito o magistério e ter noção do ensino para 

crianças, penso que o curso de Letras também deu suporte para 

trabalhar com tal faixa etária, pois proporcionou diversos métodos de se 

ensinar inglês" 

P2: "Em minha opinião, dificilmente um estudante de Letras (Inglês – 

Português) estará preparado para lecionar sem ter um certificado de 

inglês em escola de idiomas." 

P4: "Realmente, a grade curricular do curso de Letras poderia 

acrescentar algumas disciplinas voltadas para o ensino de inglês para 

crianças/jovens." 

P6: "Há uma defasagem na área de Língua Estrangeira e o Ensino 

Infantil nos cursos de graduação. Pela minha experiência, vejo que é 

muito comum as crianças começarem cursos de idiomas cada vez mais 

cedo. Por este motivo, creio que o profissional do Ensino de Língua 

Estrangeira tem que estar constantemente atualizado nas metodologias 

de ensino de línguas; também deve ser um profissional que conheça e 

entenda profundamente cada fase de aprendizado das crianças 

pequenas, por isso, na questão anterior coloquei “outro”. Não creio que 

os alunos de Letras saiam com conhecimentos teóricos suficientes para 

lidar com as fases de aprendizado por que as crianças pequenas passam 

e que os alunos formados em Pedagogia não saem com conhecimentos 
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específicos de Línguas estrangeiras o suficiente para lecionar estas 

línguas." 

P8: "Exatamente inclusão de disciplinas voltadas para o 

ensino/aprendizagem de língua estrangeira para crianças" 

P9: "Inclusão de disciplinas voltadas ao ensino/aprendizagem de 

crianças e distúrbios de aprendizagem infantil" 

 

No que tange à formação inicial, um grande número de profissionais está ciente da 

falta de preparação quanto ao ensino/aprendizagem infantil. Além da didática com crianças, 

observa-se uma preocupação quanto à proficiência no idioma. De acordo com um dos 

professores, o curso de Letras não é suficiente para se adquirir competência na língua. Para 

ele, seria essencial possuir um certificado em um curso de idiomas. 

  

2. À formação continuada do profissional de Letras. (quais os cursos, 

com que frequência etc.) 

P1: "Tenho consciência de que se é necessário fazer cursos de 

aperfeiçoamento, mas para isso é preciso se sentir valorizado 

profissionalmente. Quando nos formamos, sentimos uma animação 

tamanha de fazer a diferença, mas a realidade nos desanima." 

P5: "Maior número de aulas sobre Psicologia da Educação, não apenas 

voltadas aos pré-adolescentes e jovens, mas também a respeito de 

crianças." 

P6: "Não tenho conhecimento de cursos oferecidos pelo Governo ou 

cursos abertos a professores de idiomas em Instituições Privadas – 

sejam Universidades ou Escolas de Idiomas – específico para o ensino 

de Língua Estrangeira para crianças da Educação Infantil e do Ensino 
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Fundamental I. Conheço e já participei de cursos e treinamentos 

oferecidos exclusivamente para professores de uma determinada escola 

de idiomas, que por vezes provaram-se ineficientes e não aplicáveis por 

serem muito genéricos. Creio que estes cursos devem existir, porém 

não tenho conhecimento deles, pois quero me especializar no ensino 

para adolescentes." 

P9: "Cursos voltados ao aprimoramento das habilidades sobre o 

ensino/aprendizagem de crianças no ensino do inglês. Desconheço 

cursos de especialização nesse segmento." 

 

Quanto à formação contínua, observamos opiniões diversas. Há a crítica em relação à 

realidade em que se encontra o professor:  a não valorização do seu trabalho gera, muitas 

vezes, a desmotivação no que diz respeito ao aperfeiçoamento profissional. Quanto à didática 

no trabalho com crianças, há, por parte de muitos professores, o interesse em se especializar 

nessa área, porém não são oferecidos ou não são divulgados cursos específicos nessa área.  

 

3. Outra questão 

P1: "Se o salário do professor fosse melhor, não seria necessário 

trabalhar o dia inteiro e teria tempo maior para cursos de 

aperfeiçoamento e preparação de aulas mais elaboradas." 

 

Ainda em relação à desmotivação profissional, o professor aponta dificuldades quanto 

à formação contínua, criticando o salário oferecido pela instituição e a exigência de se 

trabalhar muitas horas por semana para garantir uma remuneração adequada, o que, 

consequentemente, cria obstáculos à continuidade nos estudos, dada a carência de tempo livre. 

 Durante a análise dos questionários, observamos realidades e parâmetros diversos, 

principalmente quanto ao livro didático, às habilidades em sala e às graduações dos 
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profissionais. Contudo, constatamos a preocupação dos professores quanto a sua formação 

específica no ensino de inglês para crianças. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos primeiros passos da pesquisa, examinando documentos legais a respeito da 

estrutura e do funcionamento do Ensino Fundamental, verificamos as peculiaridades de cada 

subnível e ciclos. As crianças, a partir da Educação Infantil, entre jogos e brincadeiras, 

aprendem a cidadania, o cuidado com o corpo, o respeito ao próximo, a matemática, o pintar e 

o desenhar. Ao transitar para os primeiros anos do Ensino Fundamental, iniciam sua 

alfabetização e letramento, processos que necessitam do tempo que antes era prioritariamente 

destinado ao brincar.  

Assim, é necessário tornar o processo de ensino/aprendizagem prazeroso para 

crianças, uma vez que sofrem com a transição da Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental, e isso dependerá muito do professor - responsável por mediar o ensino de 

qualquer matéria. 

Tomando como referência os alunos que frequentam os anos iniciais do Ensino 

Fundamental (6 a 10 anos), os conceitos formulados pelos pesquisadores e teóricos nos quais 

nos baseamos, sustentaram nosso julgamento de que a formação do profissional que atuará 

com essa faixa etária precisa incluir disciplinas didático-pedagógicas que envolvam o 

ensino/aprendizagem infantil. 

Ao tratarmos dos profissionais atuantes no subnível em questão, vimos, além do 

professor formado em Pedagogia, os professores especialistas - de Artes, de Educação Física e 

de Inglês. Este último, ao contrário dos outros, não possui como orientador os “PCNs de 

Língua Estrangeira para o Ensino Fundamental: anos iniciais”, documento que complementa a 

LDB/96, que estabelece como obrigatório o ensino de uma língua estrangeira a partir do 6° 

ano do Ensino Fundamental. No entanto, apesar de essa obrigatoriedade existir somente a 

partir do Ensino Fundamental II, há muitas instituições de ensino básico que inserem as aulas 

de inglês no currículo da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I. 

Em meio a essa questão, também julgamos necessário abordar a trajetória do ensino de 

idiomas no Brasil, enfocando a língua inglesa e a importância do aprendizado nos dias atuais. 
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Nesse processo, deparamo-nos com um grande número de crianças participando dessa 

aprendizagem, principalmente em escolas particulares de idiomas e de ensino básico.  

Apegados a essa constatação e após considerarmos as características principais sobre o 

ensino/aprendizagem infantil de crianças entre 6 e 10 anos, preocupamo-nos em expor como 

acontece esse processo especificamente quanto ao idioma inglês. Para que houvesse essa 

exposição, julgamos importante relacionar as teorias de aquisição de língua materna e língua 

estrangeira, o que propiciou nossa aproximação da abordagem sociointeracionista, que 

objetiva maximizar a aprendizagem da língua-alvo, uma vez que esta proporcionará uma 

maior utilização do idioma no cotidiano do aluno. 

Com o processo de interação em foco durante as aulas de inglês e, com base nas 

teorias, estudos e pesquisas feitos durante a realização dessa parte da pesquisa, verificamos a 

importância que possui a formação do profissional que lecionará o idioma a essas crianças. 

Em relação à interação aluno-aluno e professor-aluno durante as aulas, esse professor deve 

desempenhar um papel de mediador entre o processo de ensino e aprendizagem infantil, 

levando em consideração questões relevantes como: a idade do aluno, a realidade em que esta 

criança está inserida, seus graus de dificuldade e suas preferências. 

Em relação à formação desse professor, observamos que, sendo a obrigatoriedade do 

ensino de uma língua estrangeira imposta apenas a partir do 6° ano do ensino básico, as 

instituições de ensino superior não inserem na grade curricular do curso de Letras - graduação 

que forma professores especialistas em determinados idiomas -, disciplinas envolvendo o 

processo de ensino/aprendizagem infantil de uma língua estrangeira. 

Em face dessa constatação, do não oferecimento dessas disciplinas durante a formação 

inicial (a graduação em Letras), procuramos saber sobre a formação contínua desses 

professores, a fim de averiguar se parte desse conhecimento específico poderia ser recuperado 

através da formação permanente.  

Segundo os pesquisadores Silva e Araújo (2005, p. 5), essa formação constitui "um 

processo contínuo e permanente de desenvolvimento profissional do professor". Assim, 

investigamos quais são as maneiras que permitem a esse profissional poder participar desse 
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processo e se, ao contrário da graduação, o professor adquire conhecimentos específicos sobre 

o ensino/aprendizagem infantil.   

Além de cursos de pós-graduação e especialização, consideramos como formação 

permanente as reuniões pedagógicas, os conselhos de classe (quando há a troca de 

experiências entre profissionais), a participação em congressos/simpósios/palestras, o 

desenvolvimento de leituras e as pesquisas (quando o profissional se torna um professor 

reflexivo/pesquisador).  

As apreciações dos teóricos e pesquisadores sobre a formação contínua do profissional 

de Letras nos levaram a concluir que a utilização das reuniões e conselhos, por parte de 

professores e coordenadores, serve muitas vezes para a realização de atividades pessoais e 

corriqueiras. Desse modo, durante nossa investigação, constatamos, a partir dos documentos 

estudados, que a formação contínua desse profissional muitas vezes não abrange conceitos 

sobre didática e desenvolvimento infantil, além de haver profissionais que desconhecem a 

relevância de sua formação, tanto inicial quanto contínua, principalmente em relação às 

particularidades do processo de ensino com crianças. 

Como consequência da não preparação desse profissional, preocupamo-nos em 

investigar, no ensino do inglês para essas crianças, como os professores de inglês abordam o 

ensino do idioma durante as aulas, como desenvolvem as atividades, quais as maneiras de 

avaliarem seus alunos, quais materiais utilizam durante o processo de ensino/aprendizagem, 

se procuram considerar preferências das crianças, etc.  

Para atingir nosso objetivo, elaboramos um questionário em que foram analisados 

aspectos principais como: formação do professor, andamento das aulas de inglês, o material 

didático e o aluno. Uma vez que o ensino de inglês pode ser oferecido tanto nas instituições 

particulares quanto nas públicas - como constatamos durante a pesquisa -, consideramos 

importante investigar o ensino do inglês em escolas de idiomas e escolas de ensino básico 

particulares e públicas. 

Para responder ao questionário que elaboramos, selecionamos 10 professores de inglês 

- que lecionam para crianças entre 6 e 10 anos -, caracterizados por diferentes relações de 
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contratação com as escolas, a saber: quando há a atuação diretamente na instituição ou quando 

há a terceirização de profissionais. Assim, dentre os 10 participantes temos: 

Escolas de Idiomas Ensino Básico 

Particular 

Ensino Básico 

Público 

Escolas de Idiomas 

(Terceirizada) 

3 5 1 1 

 

Nos primeiros passos da análise dos questionários, observamos os tipos de formação 

dos professores, tanto inicial quanto contínua. Nesse processo, verificamos que, em relação à 

graduação, 90% dos professores possuem graduação em Letras: Português/Inglês e, no que 

tange aos cursos de pós-graduação (Lato Sensu e Stricto Sensu), apenas 40% permanecem na 

área do ensino de língua inglesa.    

Considerando como formação permanente as participações em 

congressos/palestras/simpósios, cursos de especialização e desenvolvimentos de leituras, os 

profissionais demonstraram um maior acesso aos cursos de especialização em idiomas 

(certificados de escolas de idiomas), em comparação com a participação em eventos e acesso 

aos livros teóricos. 

Ao questionar sobre o interesse dos professores em relação a um curso de 

especialização voltado ao ensino de inglês para crianças, 50% dos profissionais manifestaram 

não ter interesse e 30% propuseram ideias (disciplinas, exigências, características) para esse 

tipo de curso. 

Observamos, então, durante a análise da formação desses professores, um grande 

número de profissionais atuantes como professores de inglês para crianças que possuem a 

graduação na área de Letras, graduação que não oferece as disciplinas didático-pedagógicas 

quanto ao ensino/aprendizagem infantil de uma língua estrangeira. Além disso, 10% dos 

professores possuem graduação fora da área da educação e de línguas, o que nos faz concluir 

que existe uma parcela de professores de inglês atuando com o ensino do inglês para crianças 

sem serem graduados na área em questão.  
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Quanto à formação permanente, obtivemos relatos diversos que indicam falta de 

interesse pelos cursos, interesse pelos desenvolvimentos de leitura ou participação em cursos 

disponibilizados pelas instituições em que trabalham.  

No passo seguinte, em relação ao andamento das aulas - mediadas pelos professores 

em questão -, foram obervadas diferentes abordagens de ensino, principalmente em relação às 

avaliações e ao desenvolvimento das habilidades no idioma e, foì levada em consideração a 

utilização dos materiais autênticos.  Quanto às avaliações, 90% dos professores utilizam 

provas escritas, 60% intercalam provas escritas com provas orais, 20% empregam provas de 

múltipla escolha e 10% avaliam o aluno continuamente durante as aulas, isto é, sem a 

utilização de testes escritos. 

No que tange às habilidades no idioma (speaking, reading, listening e writing), foi 

levado em consideração o desenvolvimento das habilidades em cada ano/série do Ensino 

Fundamental I. Deste modo, obtivemos os seguintes resultados: 

 

   

 

Levando-se em consideração o gráfico acima, podemos observar uma defasagem na 

habilidade listening conforme se tem um avanço nos anos/séries. Somente no 5° ano há um 
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equilíbrio entre a utilização das habilidades em sala de aula. Nota-se, também, que uma 

pequena parcela dos professores abordam o reading nos dois primeiros anos, um processo que 

se contrapõe às pesquisas nas quais nos baseamos, em que os teóricos enfatizam, durante o 

ciclo da infância (1°, 2° e 3° anos), a abordagem nas habilidades speaking e listening, devido 

ao fato de o processo de alfabetização/letramento na língua materna estar em andamento.  

No que diz respeito à escolha e à utilização de materiais autênticos por parte dos 

professores, observamos maior preferência por músicas, filmes e desenhos. Enfatizamos, no 

entanto, que, ao escolher esses recursos, o professor precisa levar em consideração a idade do 

aluno e o conteúdo que está aprendendo naquele momento; assim, esses itens potencializarão 

a aprendizagem na língua-alvo. 

Após abordar o andamento das aulas, consideramos importante verificar qual o tipo de 

material didático utilizado durante o curso. Primeiramente perguntamos aos professores a 

respeito da escolha do material, e foi quando 100% dos professores responderam que a 

escolha do livro era feita pela própria instituição escolar, não lhes cabendo opinar ou indicar 

quais materiais seriam mais propícios aos anos/séries em que atuam. 

Desta maneira, julgamos imprescindível obter o guia do professor e propiciar um 

treinamento que o leve a familiarizar-se com o material e conhecê-lo nas suas abordagens 

principais, vocabulário, conhecimentos prévios (dos alunos) que serão exigidos durante os 

exercícios, entre outros aspectos. Quanto a essa questão, 10% dos professores não possuem o 

manual do professor e 30% nunca receberam treinamento para utilização do livro didático. 

 Durante essa etapa, foram-nos disponibilizados, para análise, alguns exemplares de 

livros didáticos e verificamos algumas diferenças entre eles, tais como: a apresentação do 

vocabulário e das personagens, o tipo de letra utilizada (cursiva e de forma) e a abordagem 

dos exercícios (alguns muito simples, outros mais complexos). Em todos os livros 

constatamos ser comum a necessidade de o profissional elaborar atividades complementares e 

utilizar materiais autênticos para aproximar o objeto do estudo à realidade do aluno. 

No último passo da análise dos questionários, investigamos quais eram as preferências 

dos alunos e como/quando/com que frequência utilizam o idioma alvo na escola/nas aulas/em 

casa. Nessa investigação, levamos em consideração o conhecimento dos professores em 



 

124 

 

relação aos seus alunos, isto é, quais as conclusões que os professores obtêm das crianças em 

relação ao trabalho deles como professores de inglês. 

Assim, de acordo com os professores, obtivemos os seguintes resultados: 

 50% dos professores responderam que seus alunos apenas utilizam a língua-

alvo durante as aulas quando são solicitados; 

 80% dos professores responderam que seus alunos preferem brincadeiras e 

jogos durante as aulas de inglês; 

 50% dos professores responderam que seus alunos nada dizem a respeito do 

livro didático; 

 30% dos professores não sabem informar se seus alunos utilizam o idioma em 

casa; 

 40% dos professores não sabem informar se seus alunos têm contato com o 

idioma em casa. 

O professor de inglês, como mediador do ensino/aprendizagem do idioma, precisa 

conhecer seus alunos a fim de utilizar as informações obtidas no sentido de otimizar seu 

processo de ensino, uma vez que empregará materiais e abordagens de acordo com as 

preferências dos alunos e sempre relacionados à realidade da criança. Esses dados podem ser 

obtidos durante as reuniões de pais, em rodas de conversa durante as aulas e nos encontros 

pedagógicos com os professores da sala.  

Durante a análise dos questionários, observamos que uma parcela dos professores 

demonstrou estar consciente da ausência de disciplinas sobre o ensino/aprendizagem de 

crianças em sua formação inicial e sobre a importância de sua formação contínua. Vimos que, 

30% dos professores acreditam que qualquer profissional que detenha o conhecimento da 

língua inglesa pode ser professor de inglês para crianças enquanto 80% defendem que o 

profissional de Letras é o mais apto para desempenhar essa função. 

 Quanto à sua formação como profissionais de Letras, 60% dos professores com essa 

graduação enfatizaram a importância de se incluir no Curso de Letras disciplinas didático-

pedagógicas em relação ao ensino de inglês para crianças. Em relação à especialização nessa 
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área, 20% dos professores disseram não ter conhecimento sobre cursos nesse segmento e 10% 

justificam o não aperfeiçoamento na área pela desmotivação ocasionada pelo grande número 

de horas-aula por semana e pela baixa remuneração. 

Finalizamos nossa pesquisa retomando que, apesar de, há muitos anos, o ensino de 

inglês para crianças estar sendo ministrado em muitas instituições de ensino por profissionais 

da área de Letras e de outras áreas, mas sem a devida qualificação profissional e sem um 

padrão de ensino adequado, parece ainda não haver previsão de alteração quanto aos 

documentos oficiais - tanto para a Educação Básica quanto para o Ensino Superior -, que 

orientem o ensino de idiomas (inglês) para crianças, o que incluiria disciplinas sobre o 

desenvolvimento infantil e didático-pedagógicas voltadas para o ensino de inglês para 

crianças. 

Este estudo nos leva a concluir sobre a importância da formação contínua desses 

profissionais, envolvendo trocas de experiências e pensamento reflexivo, para que o processo 

de ensino/aprendizagem do inglês para crianças ocorra naturalmente, isto é, abarcando 

situações cotidianas do aluno (um inglês mais contextualizado) e prazerosamente, o que 

envolve desafios, brincadeiras e respeito - considerando as crianças como sendo "produtoras 

de cultura e produzidas numa cultura, rompendo com uma visão da criança como um 'vir a 

ser'" (CNE/CP n°5/2005, p. 13) -, como em qualquer aprendizado a que uma criança tem 

direito. 

Esperamos que este trabalho tenha contribuído para conscientizar os órgãos 

responsáveis e professores de inglês em relação à importância da formação específica e 

contínua quanto ao ensino de inglês para crianças e à seriedade em se estabelecerem 

parâmetros nacionais sobre o processo de ensino/aprendizagem da língua-alvo para alunos de 

6 a 10 anos. Almejamos abrir portas para futuras reflexões em relação à criança como sujeito 

da aprendizagem do idioma e em relação ao professor como mediador desse ensino. 
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ANEXO A - Questionário 

Questionário 

Prezado professor (a), 

Este questionário faz parte da pesquisa de nossa Dissertação do Programa de Mestrado em 

Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Sua disposição para responder às perguntas que seguem, colaborando conosco para o êxito 

dessa pesquisa, é muito importante. 

Ressaltamos que não temos a intenção de expor qualquer profissional envolvido. Por isso, não 

é necessário se identificar neste questionário.  

Desde já, agradecemos sua participação. 

Atenciosamente, 

Profª Thais Marchezoni da Silva 

Profª Drª Vera Lucia Harabagi Hanna (orientadora) 

______________________________________________________________________ 

I - DADOS PESSOAIS 

 

1) Qual a sua idade? 

(     ) Menos de 20 anos 

(     ) Entre 20 e 30 anos 

(     ) Entre 30 e 40 anos 

(     ) Mais de 40 anos 

 

2) Sexo: (     ) Feminino  (     ) Masculino 
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3) Possui filhos: (     ) Não  (     ) Sim. Quantos? ____________, sendo ________ 

maiores e __________ menores 

4) Em que país você nasceu? 

(     ) Brasil  (     ) Outro. Qual? _______________________ 

 

II- FORMAÇÃO   

1) Qual a sua escolaridade? 

(     ) Ensino Médio incompleto 

(     ) Ensino Médio completo 

(     ) Superior incompleto 

(     ) Superior completo 

(     ) Pós-graduação incompleta 

(     ) Pós-graduação completa 

 

2) Especifique sua formação profissional. (Assinalar mais de uma alternativa se necessário): 

(     ) Graduação em Pedagogia 

(     ) Graduação em Letras Bacharelado 

(     ) Graduação em Letras Licenciatura (Português/ Inglês) 

(     ) Graduação em outra área. Qual? ________________________________________ 

(     ) Pós-graduação Lato Sensu. Em qual área? ________________________________ 

(     ) Mestrado. Em qual área?______________________________________________ 

(     ) Doutorado. Em qual área?_____________________________________________ 

 

3) Está fazendo algum curso atualmente? 

(     ) Sim. Qual: __________________   
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(     ) Não.  Motivos: (     ) Horário de trabalho 

            (     ) Faixa etária  

            (     ) Remuneração atual 

            (     ) Não tenho interesse 

            (     ) Outro Motivo. Qual? _______________________________   

 

III - FORMAÇÃO CONTÍNUA 

1) Assinale os tópicos correspondentes à sua formação profissional contínua: 

(     ) Certificado em língua inglesa de Escola de Idioma. Qual escola? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(     ) Certificado Internacional em língua inglesa. Qual (ais)? (Nos últimos cinco anos) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(     ) Vivência no exterior. Em que país? Por quanto tempo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(     ) Participação em Congressos/ Palestras/ Simpósios relacionados à formação do professor/ 

professor de língua inglesa. Qual (ais)? (mais recentes) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) Como atualiza seus conhecimentos sobre:  

* O idioma inglês: 

(Assinalar mais de uma alternativa se necessário) 

(     ) Assinatura em revistas específicas 

(     ) Leitura de livros específicos 

(     ) Cursos de especialização em escolas de idioma 

(     ) Cursos de especialização em instituições de ensino superior 
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(     ) Cursos de especialização em sites de idiomas online. 

(     ) Outros. Quais? ______________________________________________________ 

* O ensino/aprendizagem do inglês: 

(Assinale mais de uma alternativa se necessário) 

(     ) Assinatura em revistas específicas 

(     ) Leitura de livros específicos 

(     ) Participação em Congressos/ Simpósios/ Palestras sobre o assunto 

(     ) Participação em cursos disponibilizados pela escola onde leciona 

(     ) Participação em cursos disponibilizados pelo Município/ Estado onde trabalha 

(     ) Cursos de especialização em instituições de ensino superior 

(     ) Outros. Quais? ______________________________________________________ 

* O ensino/aprendizagem do inglês para crianças: 

(Assinale mais de uma alternativa se necessário) 

(     ) Assinatura em revistas específicas. Quais?  _______________________________ 

(     ) Leitura de livros específicos. Quais?  ____________________________________ 

(     ) Participação em Congressos/ Simpósios/ Palestras sobre o assunto 

(     ) Participação em cursos disponibilizados pela escola onde leciona 

(     ) Participação em cursos disponibilizados pelo Município/ Estado onde trabalha 

(     ) Cursos de especialização em instituições de ensino superior. Quais?  

Instituição de ensino: ____________________________________________________  

Curso: ________________________________________________________________ 

(     ) Outros. Quais? ______________________________________________________ 

3) Que tipo de curso voltado ao Ensino Fundamental: anos iniciais/ao ensino para crianças 

entre 6 e 10 anos, gostaria de fazer: 

(     ) Não tenho interesse 

(     ) Já possuo graduação em Pedagogia 

(     ) Curso sobre: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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IV- EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

1) Para qual nível de ensino leciona língua inglesa atualmente?: (Assinalar mais de uma 

alternativa se necessário) 

(     ) Educação Infantil 

(     ) Ensino Fundamental: anos iniciais. Quais anos: ___________________________ 

(     ) Ensino Fundamental: anos finais. Quais anos: ____________________________ 

(     ) Ensino Médio. Quais anos: ___________________________________________ 

(     ) Escola de Idiomas. Qual (ais) idades: ___________________________________ 

2) Referente ao Ensino Fundamental: anos iniciais (ou crianças entre 6 e 10 anos), já havia 

tido experiência com essa faixa etária, antes de ministrar aulas de inglês? 

(    ) Não  (     ) Sim. Por quanto tempo?____________________________ 

3) Possui experiência como professor(a) de inglês para crianças em escolas de idioma?  

(     ) Não   

(     ) Sim. Quanto tempo? ______________________________ 

       Qual a idade das crianças? ________________________________ 

4) Possui experiência como professor(a) de inglês para crianças em escolas bilíngues?  

(     ) Não   

(     ) Sim. Quanto tempo? ______________________________ 

       Qual a idade das crianças? ________________________________ 

5) Quanto tempo de experiência possui nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em escola 

de Educação Básica, como professor(a) de língua inglesa? 

(     ) Não possuo. (Escolas de Idiomas) 

(     ) menos de 1 ano   (     ) 2 anos  (     ) 4 anos 

(     ) 1 ano   (     ) 3 anos  (     ) mais de 4 anos 

6) Sobre as instituições de ensino que já lecionou inglês nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental (crianças entre 6 e 10 anos): (assinalar mais de uma alternativa se necessário) 

(     ) Escolas de Idiomas 
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(     ) Escolas Particulares 

(     ) Escolas Públicas. Em qual Estado/ Município: _____________________________ 

     Qual ano: ___________________________________________ 

 

7) Há quanto tempo ministra aulas nesta escola? 

(     ) menos de 1 ano   (     ) 2 anos  (     ) 4 anos 

(     ) 1 ano   (     ) 3 anos  (     ) mais de 4 anos 

 

V - INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO 

1) O curso inicia-se a partir de qual nível de ensino?  

(     ) Educação Infantil (crianças até 5 anos) 

(     ) Ensino Fundamental: anos iniciais. (crianças entre 6 e 10 anos) A partir de qual 

ano/série: __________________ 

(     ) Escolas de Idiomas. A partir de qual idade: _____________________ 

2) Quantas aulas semanais são previstas para cada turma: 

(     ) 1 aula  (     ) 2 aulas  (     ) Mais de 2 aulas. 

Observação: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3) Qual a duração de cada aula: 

(     ) Menos de 50 min. (     ) 50 min.  (     ) Mais de 50 min. 

4) Quantos alunos, em média, há por turma? 

(     ) Até 15 alunos  

(     ) Entre 15 e 25 alunos   

(     ) Mais de 25 alunos  

5) Há avaliação para os alunos nos anos iniciais do Ensino Fundamental (Escolas de Idiomas: 

crianças entre 6 e 10 anos) referente às aulas de inglês: 

(     ) Não  (     ) Sim 
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6) Como acontecem as avaliações: 

(     ) Provas de múltipla escolha 

(     ) Provas escritas 

(     ) Provas orais 

(    ) Provas escritas e orais 

(     ) Outra. Qual? _______________________________________________________ 

7) Com que frequência acontecem as avaliações: 

(     ) Por bimestre 

(     ) Por semestre 

(     ) Outra. Qual? _______________________________________________________ 

8) O curso prevê o uso de algum material didático? 

(     ) Não 

(     ) Sim. Qual o material: _______________________________________________ 

       Nacional: (     ) Sim (     ) Não.  

            Importado? (     ) Sim (     ) Não.  

 

VI - O MATERIAL DIDÁTICO 

1) Existe material de apoio para este livro: (assinale mais de uma alternativa se necessário) 

(     ) Não existe material de apoio 

(     ) CD de áudio 

(     ) DVD 

(     ) Flash cards 

(     ) Pôsteres 

(     ) Stickers 

 

2) Você participou da escolha do material? 

(     ) Não  (     ) Sim 

3) Há o manual/ guia do professor para este material? 

(     ) Não  (     ) Sim 
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4) Recebeu treinamento para utilização desse material? 

(     ) Não  (     ) Sim 

5) Considera o material didático adequado à faixa etária a que se destina? 

(     ) Não  (     ) Sim 

Caso tenha respondido NÃO, justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

VII - ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

1) Em quantas turmas pertencentes ao Ensino Fundamental, anos iniciais, (Escolas de 

Idiomas: crianças entre 6 e 10 anos), você ministra aulas nessa escola? 

(     ) Até 5 turmas 

(     ) Entre 5 e 10 turmas 

(     ) Entre 10 e 15 turmas 

(     ) Mais de 15 turmas  

2) Qual o total de turmas que você possui nessa escola? 

(     ) Até 5 turmas 

(     ) Entre 5 e 10 turmas 

(     ) Entre 10 e 15 turmas 

(     ) Mais de 15 turmas  

3) É convidado (a) (convocado (a)) a participar das reuniões pedagógicas/grupo de 

estudo/conselho de classe da sua escola periodicamente? 

(     ) Não  (     ) Sim 

4) Além da disciplina de língua inglesa, você leciona mais alguma matéria nessa escola? 

(     ) Não  (     ) Sim. Qual (ais)? ___________________________________ 

5) Além de lecionar, você exerce outra função nessa escola? 

(     ) Não  (     ) Sim. Qual (ais)? ___________________________________ 
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VIII - AS AULAS 

1) Você cuida para que as 4 habilidades -  listening/speaking/reading/writing – sejam 

treinadas  durante as aulas: 

(     ) Não  (     ) Sim 

2) Qual (ais) habilidades mais utilizadas durante as aulas: 

1° ano (6 anos): (     ) Listening   (     ) Speaking (     ) Reading  (     ) Writing 

2° ano (7 anos): (     ) Listening   (     ) Speaking (     ) Reading  (     ) Writing 

3° ano (8 anos): (     ) Listening   (     ) Speaking (     ) Reading  (     ) Writing 

4° ano (9 anos): (     ) Listening   (     ) Speaking (     ) Reading  (     ) Writing 

5° ano (10 anos): (     ) Listening (     ) Speaking (     ) Reading  (     ) Writing 

3) Utiliza material de apoio/material autêntico em suas aulas: 

(     ) Não utilizo 

(     ) Filmes 

(     ) Desenhos 

(     ) Músicas (que não fazem parte do material didático) 

(     ) Revistas 

(     ) Fantoches 

(     ) Jogos (jogos de tabuleiro, Twister, etc...) 

(     ) Outros. Qual (ais)? __________________________________________________ 

IX - O ALUNO 

1) Com que frequência os alunos utilizam o inglês em sala de aula: 

(     ) Nunca 

(     ) Raramente 

(     ) Apenas quando são solicitados 

(     ) Utilizam sempre o que aprenderam 

(     ) Somente em exercícios 

2) Em termos gerais, quais são as preferências de seus alunos durante as aulas: 

(     ) Eles não se interessam pela aula 

(     ) Diálogos  
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(     ) Lições no livro didático 

(     ) Brincadeiras e jogos envolvendo o inglês 

(     ) Utilização de filmes/ desenhos 

(     ) Utilização de músicas  

(     ) Outros. Quais. ______________________________________________________ 

3) Qual a opinião dos alunos sobre o livro didático utilizado: 

(     ) Eles não dizem nada sobre ele 

(     ) Eles acham muito fácil 

(     ) Eles não demonstram entendimento da maioria das atividades 

(     ) Eles acham difícil 

(     ) Eles acham maçante/monótono 

(     ) Eles acham divertido 

4) Há alunos que, além das aulas de inglês na escola, frequentam escolas de idiomas: 

(     ) Desconheço essa informação 

(     ) Sim 

(     ) Não 

(     ) Trata-se de uma Escola de Idiomas 

5) Há alunos que utilizam em casa o que aprenderam durante as aulas de inglês: 

 (     ) Desconheço essa informação 

(     ) Sim 

(     ) Não 

6) Há alunos que têm contato com o idioma em casa: 

(     ) Desconheço essa informação 

(     ) Sim, poucos 

(     ) Sim, a maioria 

(     ) Nenhum 

7) Como os alunos se dirigem a você? 

(     ) Tio/ Tia 

(     ) Professor (a) 
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(     ) Teacher 

(     ) Chamam pelo seu nome 

(     ) Outro. Qual? _______________________________________________________ 

X - OPINIÃO COMO PROFISSIONAL 

1) Em sua opinião, qual profissional você acredita que seria mais bem-sucedido para trabalhar 

o idioma inglês com crianças que frequentam os anos iniciais do Ensino Fundamental 

(crianças entre 6 e 10 anos): 

(     ) Profissional de Letras 

(     ) Profissional de Pedagogia 

(     ) Qualquer profissional que tenha o conhecimento no idioma inglês 

(     ) Outro. ____________________________________________________________ 

XI – INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

GOSTARIA DE ACRESCENTAR ALGUMA OUTRA INFORMAÇÃO OU 

SUGESTÃO QUANTO: 

1) À formação do profissional de Letras (inclusão de disciplinas voltadas para o 

ensino/aprendizagem de língua estrangeira para crianças, etc.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) À formação continuada do profissional de Letras.(quais os cursos, com que frequência, etc) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



 

143 

 

3) Outra questão. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO B - Material didático importado 
(Escola Pública) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(BRUNI, Cristiana e MORALES, José Luis. English Adventure 1. USA: Pearson Education, 

Inc. Disney material, 2006.) 
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ANEXO C - Material didático nacional 
 (elaborado pela própria instituição escolar) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ORLANDO, Marcela Chimenti. Crescer em Sabedoria: Inglês - Book 2. 1ª ed. São Paulo: 

Mackenzie, 2012.) 
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ANEXO D - Material didático nacional 
(elaborado por empresa terceirizada) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(BITTINGER, Judie e ROSELLI, Bette. Sistema de Ensino Poliedro - Inglês. 1ª ed. São 

Paulo: Macmillan, 2003.) 
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ANEXO E - Material didático importado 
(utilizado pela Escola de Idioma) 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(REVELL, Jane e SKINNER, Carol. Fantastic!. Macmillan, 2005.) 
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