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Resumo 

 

O ensino da língua inglesa na Educação Básica Brasileira tem se mostrado pouco eficaz 

atualmente. Diante desse quadro educacional desfavorável para o ensino de idiomas, esta 

pesquisa visa contribuir para que o ensino-aprendizado do inglês, em uma escola pública, seja 

significativo. É uma pesquisa-ação que atuou com estudantes de duas turmas grandes, cerca 

de quarenta cada, que cursaram o 3º ano do Ensino Médio no período da manhã, em uma 

escola localizada na periferia da cidade de São Paulo. A pesquisadora, também professora 

desses discentes, buscou respostas nos pressupostos teóricos na área de Ensino de Língua 

Estrangeira, como a Abordagem Comunicativa (CLT1) (Richards 2001, 2006, 2010; Brown 

2007; Nunan 1989, 1995), CLT e o binômio língua-cultura (Kramsch 1996, 1998, 2001; 

Hanna 2012, 2013, 2015) e a Era Pós-Método (Kumaravadivelu 1994, 2001, 2003, 2008; 

Prabhu 1987, 1990). Soma-se a estes a consulta aos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (2000) e ao Currículo do Estado de São Paulo (2012) para que as atividades 

propostas neste estudo tivessem uma lógica sequencial de acordo com os conteúdos propostos 

nestes documentos oficiais, além do livro didático que os alunos recebem no início de cada 

ano. A pesquisa aconteceu durante o ano letivo de 2015. Foram realizadas e analisadas cinco 

atividades diferenciadas. Os resultados apontaram para um cenário positivo, apesar de alguns 

obstáculos, como por exemplo, a grande defasagem dos participantes, o número elevado de 

alunos por turma, a ausência de recursos adequados, a falta de compromisso de alguns 

discentes, entre outros. Contudo, acredita-se que, apesar de todas as eventualidades, foi 

possível atuar neste cenário educacional significativamente.  

 

 

 

Palavras-chave: Ensino de Língua Estrangeira; Educação Básica; Estudos Culturais; Material 

Autêntico; Pós-Método.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Communicative Language Teaching. 



 
 

Abstract 

 

The teaching of the English Language in the Brazilian Educational System is not very 

efficient nowadays. Before this unfavourable educational scenario for teaching languages, this 

study aims to contribute for the teaching and learning of English, at a public school, and tries 

to make it significant. It is a Qualitative Action Research, which deals with students from two 

big groups, with around forty students each, who are in the 3rd year of High School, studying 

in the morning, at a school which is located in the outskirts of Sao Paulo City. The researcher, 

who is also these students’ teacher, has searched for answers in theories belonging to the area 

of Foreign Language Teaching, such as the Communicative Approach (CLT) (Richards 2001, 

2006, 2010; Brown 2007; Nunan 1989, 1995), CLT and the binomial language-culture 

(Kramsch 1996, 1998, 2001; Hanna, 2012; 2013; 2015) and the Post Method Condition 

(Kumaravadivelu 1994, 2001, 2003, 2008; Prabhu 1987, 1990). She has also consulted 

Brazilian official documents such as the National Curriculum Standards for High School 

(2000) and the Curriculum of the State of São Paulo (2012) in order to make the activities 

here proposed be in agreement with the proposed content in these official documents, and also 

with the books the students receive in the beginning of every year. This research took place 

during the year 2015. Five different activities were done and analysed with these students. 

The results had a positive impact, although there were some obstacles, such as the great 

difficulty these students had, the amount of students per group, the lack of suitable tools and 

of cooperation from some students, among other things. However, it is believed that, despite 

all these occurrences, it was possible to act in this educational atmosphere in a significant 

way.  

 

 

 

Keywords: Foreign Language Teaching; Compulsory Education; Cultural Studies; Authentic 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

O estudo de línguas estrangeiras proporciona vantagens e benefícios inquestionáveis 

na formação dos seres humanos. O contato com diferentes culturas, povos e, 

consequentemente, línguas, faz com que o intelecto humano se amplie de maneira 

imensurável. Malmberg (1970) bem discorre sobre a questão: “O unilinguismo impede ver o 

que há de valor nos outros, e cria, facilmente, uma fé cega na própria superioridade, perigo 

que pode ser mortal, ao longo do tempo, para toda a forma de atividade científica, artística ou 

intelectual em geral.” (MALMBERG, 1970, p. 87).  

Assim, a presente dissertação tem como principal objetivo investigar como o ensino-

aprendizado da língua inglesa é promovido em uma instituição pública do Estado de São 

Paulo. Para tanto, objetivos específicos referentes à ação desta pesquisa são igualmente de 

relevante importância, uma vez que, sugestões serão oferecidas para que o ensino do inglês na 

Educação Básica seja eficaz. Soma-se a este propósito, criar situações favoráveis para que o 

discente possa adquirir e desenvolver habilidades de leitura e escrita, bem como, falar e ouvir 

em um idioma estrangeiro; usar material autêntico como base nas atividades propostas; além 

de empregar a cultura como forma de ensino-aprendizagem, uma vez que, língua e cultura são 

indissociáveis.  

Esta pesquisa está embasada em estudos na área de Ensino de Língua Estrangeira. Os 

pressupostos teóricos para a realização desse estudo são referentes à Abordagem 

Comunicativa (Richards 2001, 2006, 2010; Brown 2007; Nunan 1989, 1995), CLT e o 

binômio língua-cultura (Kramsch 1996, 1998, 2001; Hanna 2012, 2013, 2015) e ao Pós-

Método (Kumaravadivelu 1994, 2001, 2003, 2008; Prabhu 1987, 1990). O estudo desses 

teóricos leva à apreensão de novas propostas para a aquisição de um idioma estrangeiro, a 

começar pela Abordagem Comunicativa até o período atual, nomeado de Pós-Método.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2000) serão igualmente 

utilizados nesta pesquisa por considerar que o ensino da língua estrangeira deve ser 

largamente investido, uma vez que, de forma significativa, amplia e dá embasamento cultural 

estrangeiro para os estudantes. No mundo contemporâneo, globalizado e tecnologicamente 

avançado, o ensino-aprendizado de um idioma estrangeiro deve ser praticado de forma 

dinâmica para que a língua se torne usual por meio de diálogos que levarão ao seu uso efetivo, 

fugindo de moldes didáticos pré-fixados que, de certa forma, deixam o aprendizado estagnado 

ou inflexível. Serão observados, ainda, os conteúdos definidos no Currículo do Estado de São 
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Paulo (2012) para poder vincular-se a proposta deste estudo, não somente às teorias expostas, 

como também aos PCN. 

Segundo os PCN, o papel da escola pública é o de formar cidadãos discursivamente 

atuantes. Assim, levantaram-se algumas hipóteses que serviram para nortear a pesquisa em 

direção ao objetivo pretendido: por que os estudantes brasileiros, ao término do ensino 

regular, não apresentam proficiência básica em língua estrangeira? O que fazer para que 

consigam se comunicarem efetivamente? É possível ensinar o inglês na escola pública de 

maneira eficaz? Quais são os obstáculos que impedem o processo de ensino-aprendizagem de 

acontecer? O que fazer para superá-los?  

Este estudo realizou-se em um momento em que se presenciou um quadro educacional 

desfavorável no que se refere à aprendizagem de línguas. Assunto que preocupa pais, alunos e 

docentes dos Ensinos Fundamental e Médio e recorrente em jornais e revistas nacionais, o 

tema foi tratado em matéria publicada na Revista Digital Carta Capital, em outubro de 2015. 

Marcelo Pellegrini entrevista professores e discentes que afirmam haver salas de aula com 

número elevado de estudantes, podendo chegar a sessenta por sala, além das condições ruins 

dentro da escola, gerando uma “situação catastrófica” na educação paulista. Esta pesquisa 

considerou esses problemas, pois o aprendizado se torna inviável em lugares descritos acima, 

e, ainda, procurou encontrar maneiras de, se não superar, ao menos amenizar os pontos 

negativos para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça efetivamente. 

Diante desse quadro, buscou-se em algumas metodologias de ensino de línguas 

estrangeiras, não somente respostas para tal situação, como também meios que pudessem 

melhorar a ação dentro da escola, testando essas metodologias apresentadas por pesquisadores 

contemporâneos, fazendo com que esses alunos tivessem oportunidade de vivenciar situações 

reais de uso do idioma, e fossem atuantes na sociedade moderna e globalizada, para que as 

diferenças entre estes e os outros de posses fossem diminuídas e mais justas.  

Segundo Hanna (2012), a Abordagem Comunicativa é a mais aceita desde que se tem 

conhecimento do estudo científico dos métodos, em meados do século XIX, com o Método 

Tradicional de Gramática e Tradução. Nos moldes da Abordagem Comunicativa deve-se ter 

em mente dois tipos de currículo essenciais: um currículo que é voltado para as habilidades 

comunicativas e outro para um currículo funcional.  

O currículo que propõe saber habilidades comunicativas abrange as quatro habilidades 

que o aprendiz deve desenvolver: falar, escrever, ler e ouvir em língua estrangeira. Essas 

habilidades compreendem o saber fazer diversas ações, por exemplo, reconhecer palavras-

chave de um texto, distinguir o tópico de uma conversa, identificar informações-chave em um 
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diálogo, acompanhar uma conversa entre nativos, entre outras. Um currículo funcional 

apresenta funções pelas quais se espera sejam dominadas pelos alunos ao fim de cada lição, 

por exemplo, falar sobre coisas de que gostam ou não, apresentar alguém, dar e aceitar 

desculpas, entre outras. A competência comunicativa é vista como o domínio de funções 

necessárias para a comunicação em diversas situações, que carecem da habilidade de escrever, 

falar, ouvir ou ler. Igualmente, os vocábulos e a gramática são escolhidos de acordo com as 

funções que serão estudadas.  

Observam-se questionamentos referentes ao ensino-aprendizagem de Abordagens 

Tradicionais como as que tinham foco na gramática, já que o uso da língua vai muito além de 

estruturas gramaticais. Richards (2006) descreve que2: “o que era necessário para se usar a 

língua comunicativamente era a competência comunicativa. [...] Os currículos tradicionais de 

gramática e vocabulário dos métodos de ensino não incluíam informações deste tipo”3. 

(RICHARDS, 2006, p. 9). A Abordagem Comunicativa leva o discente a saber o que e como 

expressar dependendo do contexto, consequentemente, leva em consideração seus 

interlocutores, seus papéis e suas intenções.  

O conceito de competência comunicativa, segundo Richards (2006), foi se 

desenvolvendo a partir das disciplinas da Linguística e da Sociolinguística, pois estas 

admitiam que a capacidade comunicativa deveria ser a finalidade do ensino de línguas, e não 

apenas o domínio gramatical. Por conseguinte, a partir de 1990, as mudanças ficaram mais 

acentuadas. A Abordagem Comunicativa hoje abrange princípios que podem ser aplicados de 

diferentes maneiras, dependendo do contexto que o professor vivencia, além da idade dos 

estudantes, do nível de conhecimento destes, seus objetivos, entre outros. 

A proposta metodológica, portanto, adotada nesta dissertação classifica-se por 

pesquisa qualitativa, ainda que apresente dados quantitativos para uma análise mais precisa. 

Trata-se de uma pesquisa-ação, cujos participantes são alunos do 3º ano do Ensino Médio, 

além da pesquisadora deste estudo, que ministra aulas de inglês, desde 2004, em uma escola 

pública estadual, localizada na periferia da cidade de São Paulo. Para que um estudo seja 

considerado pesquisa-ação, a participação ativa dos pesquisadores e dos participantes do 

estudo é de suma importância. Conforme Thiollent (2001):  

 

 

                                                           
2 Todas as traduções presentes nesta dissertação foram feitas pela pesquisadora. 
3 “What was needed in order to use language communicatively was communicative competence. […] Traditional 

grammatical and vocabulary syllabuses and teaching methods did not include information of this kind.” 
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Na pesquisa-ação os pesquisadores desempenham um papel ativo no 

equacionamento dos problemas encontrados, no acompanhamento e na avaliação das 

ações desencadeadas em função dos problemas. Sem dúvida, a pesquisa-ação exige 

uma estrutura de relação entre pesquisadores e pessoas da situação investigada que 

seja do tipo participativo. (THIOLLENT, 2001, p. 21 e 22).  

 

O ano letivo de 2015 foi o tempo utilizado neste estudo. Durante esse tempo, foram 

realizadas atividades centradas nas habilidades comunicativas, porque pretendeu-se tornar o 

ensino-aprendizado do inglês significativo por meio de materiais autênticos e das culturas-

alvo das quais os estudantes puderam se beneficiar.  

Esta dissertação é composta por três capítulos, a saber: 

No Capítulo 1, O ensino de Língua Estrangeira na Contemporaneidade – 

Abordagens, estudar-se-ão algumas teorias que abrangem a Abordagem Comunicativa, além 

do uso de material autêntico, e das quatro habilidades do idioma, que envolvem o saber ler, 

escrever, falar e ouvir em inglês. Apontar-se-á, ainda, a necessidade de se compreender a 

relação entre língua e cultura no ensino de um idioma estrangeiro, uma vez que estas são 

inseparáveis. Para isso, algumas respostas foram encontradas nos Estudos de Língua e Cultura 

para que o processo ensino-aprendizagem do inglês na Educação Básica tivesse significação 

para os estudantes. Ainda nesse capítulo, serão apresentados pressupostos teóricos da Era Pós-

Método, que vão ao encontro das ações que serão apreendidas na escola em que esta pesquisa 

é aplicada.  

No Capítulo 2, intitulado O ensino de Língua Estrangeira na Escola Pública – 

Documentos Oficiais: PCNEM e CESP, serão expostos os pressupostos teóricos regidos 

pelos PCNEM, mais especificamente as Bases Legais e a seção referente às Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias, e os conteúdos do Currículo do Estado de São Paulo. Esses 

documentos oficiais servirão para conduzir a produção das atividades propostas. Faz-se 

necessária a indicação de documentos oficiais que regem o sistema educacional brasileiro, 

uma vez que esta pesquisa atua dentro de uma escola pública. Observa-se, ainda, que a base 

teórica dos PCNEM é coincidente com os autores aqui estudados.  

No Capítulo 3, Contexto, Metodologia e Análise dos Dados, serão apresentados o 

contexto educacional em que esta pesquisa está inserida, a metodologia utilizada para a 

realização deste estudo, bem como as propostas de atividades realizadas com alunos do 3º ano 

do Ensino Médio, além de seus resultados, constituindo-se, assim, a Análise dos Dados.  

Por fim, nas considerações finais desta pesquisa apresentar-se-á a conclusão desses 

dados por meio de um questionário que foi realizado ao término do ano letivo de 2015 com os 

alunos atuantes neste estudo. Seus depoimentos foram de extrema importância e relevância 
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para a validação dos dados colhidos. Acrescentam-se a estes, alguns fatos que ocorreram 

durante o ano letivo nesta unidade escolar (projeto com outras turmas, depoimento de um 

professor temporário), visto que, evidenciam que os resultados foram positivos em relação ao 

ensino-aprendizagem do inglês.  
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1. CAPÍTULO I – O ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA NA 

CONTEMPORANEIDADE – ABORDAGENS 

  

Neste capítulo, apresentar-se-ão algumas abordagens que orientam o ensino de 

Línguas Estrangeiras nos dias atuais. Seu início será dado pela Abordagem Comunicativa, 

para, em sequência, tratar do binômio língua-cultura, e, posteriormente discutir o Pós-Método, 

que parece ser uma das perspectivas mais adequadas para o contexto educacional das escolas 

públicas brasileiras.   

Atualmente, existe a necessidade de se dominar pelo menos um idioma estrangeiro. 

Num mundo globalizado, em que as oportunidades para se comunicar em outra língua surgem 

a todo momento e em qualquer lugar do planeta, a busca por cursos especializados em línguas 

estrangeiras justifica-se, uma vez que não há espaço para a falta de conhecimento dos 

indivíduos.  

No entanto, como fazer com que milhares de pessoas dominem outro idioma ou, 

simplesmente, obtenham um conhecimento que lhes seja útil para atuar em uma sociedade 

global? A história do ensino de línguas abre caminhos para a compreensão dos vários 

métodos que foram aplicados durante muito tempo. Neste estudo é relevante demonstrar as 

últimas tendências para a apreensão do cenário atual. 

Importante ressaltar que, neste estudo não se discutirá a questão das expressões 

“segunda língua” e “língua estrangeira”. Utilizar-se-á, apenas, o termo língua estrangeira para 

referir-se ao idioma em questão.   

 

1.1 A Abordagem Comunicativa 

 

Atualmente, observa-se que a Abordagem Comunicativa é bem aceita pelos docentes 

que ensinam um idioma estrangeiro. A respeito dessa afirmativa, Jack C. Richards (2006) 

afirma que: “talvez a maioria dos professores de língua hoje, quando questionados para que 

identifiquem a metodologia que empregam em suas aulas, mencionam a “comunicativa” 

como a metodologia de escolha.” 4 (RICHARDS, 2006, p. 3)  

Assim, este estudo inicia-se por averiguar o que significa utilizar a Abordagem 

Comunicativa no ensino de línguas estrangeiras. 

Richards (2006) define a Abordagem Comunicativa como:  

                                                           
4 “Perhaps the majority of language teachers today, when asked to identify the methodology they employ in their 

classrooms, mention “communicative” as the methodology of choice.” 
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um conjunto de princípios referentes aos objetivos do ensino de línguas, como os 

alunos aprendem uma língua, os tipos de atividades em sala de aula que mais bem 

facilitam a aprendizagem, e os papéis de professores e alunos dentro de uma sala de 

aula5. (RICHARDS, 2006, p. 2) 

 

Vale mencionar o que Brown (2007) relata sobre a Abordagem Comunicativa, uma 

vez que ambos os pesquisadores têm estudos expressivos sobre o assunto: “[A Abordagem 

Comunicativa é] uma base unificada, mas ampla, teoricamente muito bem composta por 

princípios sobre a natureza da linguagem e do ensino e aprendizagem de línguas.”6 (BROWN, 

2007, p. 46) 

Os objetivos principais da Abordagem Comunicativa, adaptados de RICHARDS 

(2006), são levar o aprendiz a: 

- saber usar a língua em diversas situações; 

- saber variar o uso da língua de acordo com o contexto; 

- saber produzir e compreender diferentes tipos de textos; 

- saber manter a comunicação mesmo com limitações de conhecimento da língua estrangeira. 

 Para que tais objetivos sejam alcançados, Richards (2006) explica o processo pelo qual 

o aluno aprende outro idioma. Esse processo se modificou bastante nos últimos quarenta anos, 

porém nos moldes da Abordagem Comunicativa, Richards (2006) aponta que: 

 

Em anos recentes o aprendizado de línguas tem sido visto sob uma perspectiva 

diferente. Ele é visto como resultado de processos dos seguintes tipos: 

- Interação entre o aprendiz e os usuários da língua-alvo; 

- Criação colaborativa de significado; 

- Criação de interação significativa e intencional por meio da língua; 

- Negociação de significado quando o estudante e seu interlocutor chegam ao 

entendimento; 

- Aprendizagem por meio de feedback que os alunos têm quando usam o idioma; 

- Atentar-se à língua que se ouve (input) e tentativa de incorporar novas formas no 

desenvolvimento de sua competência comunicativa; 

- Testar e experimentar diferentes maneiras de dizer as coisas.7 (RICHARDS, 2006, 

p. 5) 

                                                           
5 “[…] a set of principles about the goals of language teaching, how learners learn a language, the kinds of 

classroom activities that best facilitate learning, and the roles of teachers and learners in the classroom.” 
6 “It is a unified but broadly based, theoretically well-informed set of tenets about the nature of language and of 

language learning and teaching.” 
7 “In recent years language learning has been viewed from a very different perspective. It is seen as resulting 

from processes of the following kind: 

- Interaction between the learner and users of the language 

- Collaborative creation of meaning 

- Creating meaningful and purposeful interaction through language 

- Negotiation of meaning as the learner and his or her interlocutor arrive at understanding 

- Learning through attending to the feedback learners get when they use the language 

- Paying attention to the language one hears (input) and trying to incorporate new forms into one’s developing 

communicative competence 

- Trying out and experimenting with different ways of saying things.” 
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  Em outras palavras, o aluno tem a possibilidade de interagir com falantes nativos, de 

negociar e construir significados, de aprender com seus erros. Estas ações podem acontecer, 

fora da sala de aula, por meio do contato com recursos tecnológicos, como jogos online, a 

World Wide Web, músicas, filmes, quadrinhos; tanto quanto durante as aulas de língua, dentro 

da escola que facilitam e favorecem o aprendizado ao apresentar atividades em pares ou 

grupos, dramatizações, projetos. 

 Observa-se, assim, que a interação é componente essencial na Abordagem 

Comunicativa. Segundo Hanna (2009), ao negociar informações, à medida que os 

interlocutores tentam se comunicar, criam-se oportunidades para que os alunos exerçam 

interação genuína e pratiquem a língua-alvo. Acrescenta, ainda, que: “A interação 

compreende tornar possível a motivação de estudantes e professores. [...] é importante 

lembrar que a competência comunicativa depende do conhecimento e da habilidade de uso e 

só pode ser compreendida no discurso constituído na interatividade.” (HANNA, 2009, p. 58)  

 No entanto, nota-se que o ensino de línguas em uma escola pública brasileira, apesar 

dos princípios ditados pela Abordagem Comunicativa considerar que o papel do aluno bem 

como o do professor mudou, ainda continua fortemente embasado em teorias mais 

tradicionalistas. O ensino comunicativo prima por um discente que participe de atividades 

diferenciadas, colaborativas, que ouve seus pares, que aprende com os erros alheios e 

próprios, que seja, em parte, responsável por seu aprendizado. Por sua vez, o professor deve 

ser o facilitador ou monitor desse processo educacional. Percebe-se, entretanto, que, apesar do 

aluno ter autonomia, liberdade de escolha, recursos tecnológicos a seu favor, o cenário 

educacional público na Educação Básica do ensino de línguas estrangeiras é, em sua maioria, 

sem interação comunicativa.  

 A Abordagem Comunicativa vem de um longo processo de contínuas mudanças. 

Assim sendo, dividem-se as metodologias de ensino de línguas em três grandes blocos:  

- antes de 1960, Métodos Tradicionais;  

- entre as décadas de 1970 e 1990, Abordagem Comunicativa Clássica;  

- a partir do final da década de 1990, Abordagem Comunicativa Atual.  

 Segue um breve resumo de cada uma delas. 

 

1.1.1 Métodos Tradicionais  

 

 Os Métodos Tradicionais priorizavam a competência gramatical do estudante. Era um 

método dedutivo: “apresentam-se regras gramaticais aos alunos e depois dão-se oportunidades 
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para usá-las [...]”8 (RICHARDS, 2006, p. 6). Acreditava-se que ele deveria adquirir seu 

repertório de estruturas frasais e de padrões gramaticais, para poder usá-los adequadamente 

quando necessário. Após a repetição, por vezes exaustiva dos períodos, o aluno era exposto ao 

texto escrito. As quatro habilidades eram transmitidas sempre nessa ordem: ouvir / falar, ler / 

escrever. Algumas das técnicas utilizadas nas aulas eram a memorização de diálogos e 

práticas de perguntas e respostas.  A pronúncia correta devia ser precisa, desde o primeiro 

contato com o outro idioma, pois acreditava-se que, se o aprendiz cometesse erros de 

pronúncia, estes fariam parte da fala deste por tempo indeterminado.  

Tanto a Metodologia Áudio Lingual, na América do Norte, quanto a Abordagem 

Situacional, no Reino Unido eram constituídas por um currículo escolar que apresentava listas 

de palavras e de gramática, e os discentes eram separados por níveis. Havia três fases na 

realização de uma ‘lição/aula’, o que é chamado de presentation, practice, production 

(apresentação, prática, produção), ou ainda, de PPP. A apresentação, como o próprio nome 

sugere, apresentava o tópico gramatical, geralmente por meio de um texto curto ou diálogo 

que o professor explicava e verificava a compreensão dos alunos. A prática consistia em usar 

a nova estrutura gramatical de maneira controlada, ou seja, por repetição e/ou exercícios de 

substituição. E, finalmente, havia a produção, em que eles utilizavam essa nova estrutura em 

contextos diferentes para que desenvolvessem fluência. 

Aulas compostas por PPP foram amplamente usadas durante muitas décadas. No 

entanto, ainda encontram-se vários materiais contemporâneos que começam uma 

aula/lição/unidade com a apresentação dos tópicos que serão aprendidos, em seguida, 

exemplos são utilizados em diferentes contextos, a seguir os alunos praticam esses novos 

conteúdos de maneira controlada pelo professor e, para finalizar a aula, dá-se oportunidade 

para que os alunos produzam linguagem de maneira livre, condizendo com os contextos ali 

existentes ou em situações de simulação.  

A prática PPP é fortemente criticada, já que novas necessidades de comunicação 

surgiram e metodologias voltadas para a habilidade comunicativa e com atividades baseadas 

na fluência passaram a existir. Na Abordagem Comunicativa as aulas devem ser determinadas 

por práticas de fluência e não por conteúdos gramaticais predeterminados. Assim, distinguem-

se duas fases nesse processo de mudanças de abordagens. A primeira, por volta das décadas 

de 1970 a 1990, RICHARDS (2006) denomina de Abordagem Comunicativa Clássica, e a 

segunda de Abordagem Comunicativa Atual, a partir da década de 1990. 

                                                           
8 “Students are presented with grammar rules and then given opportunities to practice using them [...]” 
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1.1.2 Abordagem Comunicativa Clássica 

 

A Abordagem Comunicativa Clássica nasceu como uma reação aos métodos 

tradicionais. Surgiu por meio da disciplina de sociolinguística, pois a habilidade de 

comunicação tornara-se a essência de uma aprendizagem significativa. O foco dessa discussão 

era que a habilidade de comunicação em língua estrangeira envolvia não somente a 

competência gramatical do estudante, como também sua capacidade de se desenvolver no 

novo idioma. Em outras palavras, ele devia obter conhecimento e habilidades para usar a 

gramática e outros aspectos da língua em diferentes circunstâncias. Devia ainda saber o que 

dizer e como dizer dependendo da situação, de seus participantes, seus papéis e suas 

intenções.  

Os planejamentos de currículos e dos conteúdos foram repensados, uma vez que a 

gramática deixou de ser o ponto inicial dos planos de aula. Assim, concluiu-se que os 

currículos deveriam ser compostos a partir da concepção de uso da língua para que o 

estudante adquirisse habilidade de comunicar-se. Por isso, ao desenvolver currículos 

pedagógicos, sob os pressupostos de uma abordagem comunicativa, é mister considerar os 

seguintes itens, de acordo com as ideias de Van Ek e Alexander (1980), citadas em 

RICHARDS (2006): 1) pontuar as razões pelas quais os estudantes desejam / precisam 

adquirir um idioma estrangeiro; 2) descobrir onde o aluno usará a língua, seu contexto de uso; 

3) o papel social que o aluno terá ao utilizar o idioma, como também quem serão seus 

interlocutores; 4) as situações em que eles utilizarão a língua; 5) as funções envolvidas nessas 

situações, ou o que o discente será capaz de fazer com o idioma adquirido; 6) as concepções 

envolvidas, ou do que ele necessitará para se comunicar; 7) as habilidades que envolvem o 

discurso, habilidades de retórica e discurso; 8) as variações do idioma alvo que serão 

necessárias dominar, como língua escrita, falada de diferentes comunidades, como o britânico, 

australiano etc; 9) conteúdo gramatical; 10) conteúdo lexical.                                                

 Hoje, nota-se que há vários modelos de currículo. Cada um voltado para perspectivas 

específicas de como ensinar/aprender um idioma estrangeiro. No entanto, verifica-se que há a 

necessidade de identificar quais são os componentes relevantes a serem ensinados na língua 

estrangeira alvo. Van Ek e Alexander assim o fizeram em 1980 ao estruturar o CLT Clássico. 

Richards (2006) relata que esse documento: “[...] descreve o nível de proficiência que os 

estudantes precisam adquirir para superar os limites e começar uma comunicação real. O 
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programa especifica tópicos, funções, noções, situações, bem como a gramática e o 

vocabulário.”9 (p.11)  

Para algumas pessoas, assim como os comissários de bordo, enfermeiros, 

recepcionistas e outros profissionais, não é necessário obter uma linguagem mais geral do 

idioma, mas apenas ir ao foco de seus contextos e necessidades reais. Logo, o currículo para 

fins específicos (ESP), surgiu no intuito de suprir essas demandas. Há, assim, diferenças nas 

escolhas no vocabulário, gramática, gêneros de textos usados, funções e habilidades que 

compõem o currículo do ESP. 

 

1.1.3 Abordagem Comunicativa Atual 

 

A Abordagem Comunicativa de hoje acompanha as mudanças históricas e 

contemporâneas em nossa existência. Ela se subdivide a partir da década de 1990, momento 

em que novos paradigmas são implementados, alterando determinados pontos para que novos 

objetivos sejam alcançados. Seus recursos são tão diversificados que não há apenas um grupo 

de práticas que a compõe, mas uma variedade destas. Tudo depende do meio em que o 

professor e seus alunos atuam. Todavia, há dez proposições, que podem ser adaptadas e/ou 

modificadas, em concordância com o universo de cada situação de aprendizagem. Conforme 

Richards (2006): 

 

1. O aprendizado de um idioma estrangeiro se torna descomplicado quando os 

estudantes estão engajados na interação e na comunicação significativa; 

2. Tarefas e exercícios eficazes feitos em sala de aula proporcionam oportunidades 

aos estudantes para negociar significado, expandir seus conhecimentos da língua, 

observar como a língua é usada, e participar de troca intrapessoal significativa; 

3. A comunicação significativa é resultante de alunos que processam conteúdo que é 

relevante, significativo, interessante e cativante; 

4. A comunicação é um processo holístico que geralmente recorre ao uso de várias 

habilidades ou modalidades do idioma; 

5. O aprendizado de línguas é facilitado tanto por atividades que envolvem a 

aprendizagem indutiva ou descoberta de regras básicas para o uso e organização da 

linguagem, bem como por outras atividades que envolvem análise de linguagem e 

reflexão; 

6. O aprendizado de uma língua é um processo gradual que envolve o uso criativo da 

língua além de tentativas e erro. Mesmo sendo os erros um produto normal do 

aprendizado seu objetivo final é o de ser capaz de usar essa nova língua de maneira 

correta e fluente; 

7. Os alunos desenvolvem seus próprios caminhos de aprendizagem, progridem em 

níveis diferentes, e têm diferentes necessidades e motivações para aprender o novo 

idioma; 

                                                           
9 “It described the level of proficiency learners needed to attain to cross the threshold and begin real 

communication. The threshold syllabus hence specifies topics, functions, notions, situations, as well as grammar 

and vocabulary.”  
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8. Uma aprendizagem bem sucedida envolve o uso de estratégias de aprendizagem e 

de comunicação eficazes; 

9. O papel do professor em uma sala de aula de língua estrangeira é o de facilitador, 

aquele quem cria um clima condutivo ao aprendizado do idioma e que oferece 

oportunidades para que os alunos usem e pratiquem a língua além de refletir sobre 

seu uso e aprendizado; 

10. A sala de aula se torna uma comunidade onde os estudantes aprendem através da 

colaboração e da troca.10 (RICHARDS, 2006, p. 20). 

 

De tal modo, percebe-se que abordagens contemporâneas de metodologia empregam 

algumas questões pontuais de abordagens tradicionais. Por isso, as atividades existentes em 

muitas salas de aula apresentam determinadas características que foram utilizadas há tempos. 

Richards (2006), mais uma vez, exemplifica:  

 

- as atividades contemporâneas almejam desenvolver a competência comunicativa 

dos alunos ligando o teor gramatical à habilidade de se comunicar. Uma vez que a 

gramática não é ensinada isoladamente, mas surge em conjunto com uma tarefa 

comunicativa, criando, assim, uma necessidade de se obter certos itens gramaticais, 

os alunos podem fazer uma atividade e depois refletir sobre as especificidades 

linguísticas de seus desempenhos; 

- elas ainda criam a necessidade de se comunicar, de interagir, e negociar 

significados por meio do uso de atividades, tais como solucionar problemas, 

compartilhar informações e ainda dramatizar; 

- elas oportunizam a aprendizagem tanto indutiva quanto a dedutiva da gramática; 

- elas ainda utilizam conteúdos que estão conectados à vida e interesses dos alunos; 

- elas permitem que os estudantes personifiquem seu aprendizado ao aplicar o que 

aprenderam em suas próprias vivências; 

- os materiais usados nas aulas são autênticos para criar interesse e fornecer modelos 

válidos da língua11. (RICHARDS, 2006, p. 21). 

                                                           
10 “1. Second language learning is facilitated when learners are engaged in interaction and meaningful 

communication 

2. Effective classroom learning tasks and exercises provide opportunities for students to negotiate meaning, 

expand their language resources, notice how language is used, and take part in meaningful intrapersonal 

exchange 

3. Meaningful communication results from students processing content that is relevant, purposeful, interesting 

and engaging 

4. Communication is a holistic process that often calls upon the use of several language skills or modalities 

5. Language learning is facilitated both by activities that involve inductive or discovery learning of underlying 

rules of language use and organization, as well as by those involving language analysis and reflection 

6. Language learning is a gradual process that involves creative use of language and trial and error. Although 

errors are a normal product of learning the ultimate goal of learning is to be able to use the new language both 

accurately and fluently 

7. Learners develop their own routes to language learning, progress at different rates, and have different needs 

and motivations for language learning 

8. Successful language learning involves the use of effective learning and communication strategies 

9. The role of the teacher in the language classroom is that of a facilitator, who creates a classroom climate 

conducive to language learning and provides opportunities for students to use and practice the language and to 

reflect on language use and language learning 

10. The classroom is a community where learners learn through collaboration and sharing”. 
11 “- They seek to develop students’ communicative competence through linking grammatical development to the 

ability to communicate. Hence grammar is not taught in isolation but often arises out of a communicative task, 

thus creating a need for specific items of grammar. Students might carry out a task and then reflect on some of 

the linguistic characteristics of their performance. 
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Após a breve análise das duas perspectivas da CLT, é de suma importância a 

apresentação de seus objetivos, visto que são norteadores da Abordagem Comunicativa12 que 

prevalece nos dias de hoje.  Richards (2006) enumera os objetivos relacionados a ela:  

 

- fazer com que a comunicação real seja o foco do aprendizado da língua; 

- fornecer oportunidades aos alunos para que experimentem e testem o que sabem; 

- ser tolerante com os erros dos estudantes, pois eles indicam que o estudante está 

construindo sua competência comunicativa; 

- oportunizar o desenvolvimento tanto da fluência como das estruturas corretas 

produzidas pelos alunos; 

- vincular as diferentes habilidades, como fala, leitura e escuta, pois elas geralmente 

ocorrem desta maneira no mundo real; 

- permitir que os alunos induzam ou descubram as regras gramaticais13. 

(RICHARDS, 2006, p. 11 e 12).  

  

Na tentativa de fazer com que esses objetivos fossem alcançados, as técnicas e as 

atividades utilizadas apresentaram mudanças significativas, assim como o papel de docentes e 

discentes. Com o surgimento dessa abordagem, professores e instituições de ensino 

repensaram seus currículos além de seus materiais pedagógicos. Um dos resultados foi criar 

um currículo focado na fluência, não mais na exatidão de estruturas gramaticais. 

Fluência, neste estudo, é entendida como o “uso natural da língua que acontece 

quando um falante se engaja em interação significativa e mantém comunicação compreensível 

e constante apesar das limitações de sua competência comunicativa.”14 (RICHARDS, 2006, p. 

14). Para que essa fluência se desenvolva, atividades específicas devem ser consideradas. No 

entanto, como já registrado, a mudança no uso de procedimentos tradicionais, que treinavam 

as estruturas do idioma pelo uso de exercícios que levassem à fluência, não foi fácil nem 

simples.   

                                                                                                                                                                                     
- They create the need for communication, interaction, and negotiation of meaning through the use of activities 

such as problem solving, information sharing, and role play. 

- They provide opportunities for both inductive as well as deductive learning of grammar. 

- They make use of content that connects to students’ lives and interests. 

- They allow students to personalize learning by applying what they have learned to their own lives. 

- Classroom materials typically make use of authentic texts to create interest and to provide valid models of 

language.”  
12 Deste ponto em diante na menção do termo “Abordagem Comunicativa”, deve-se saber que se refere à 

Abordagem Comunicativa Atual. 
13 “- make real communication the focus of language learning 

- provide opportunities for learners to experiment and try out what they know 

- be tolerant of learners’ errors as they indicate that the learner is building up his or her communicative 

competence 

- provide opportunities for learners to develop both accuracy and fluency 

- link the different skills such as speaking, reading and listening together, since they usually occur so in the real 

world 

- let students induce or discover grammar rules” 
14 “Fluency is natural language use occurring when a speaker engages in meaningful interaction and maintains 

comprehensible and ongoing communication despite limitations in his or her communicative competence.”  
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A tabela abaixo (Richards, 2006) bem demonstra as diferenças entre atividades 

focadas para a aquisição de estrutura correta da linguagem e as focadas para a aquisição de 

fluência no idioma: 

 

Atividades com foco na fluência 

● Refletem uso natural da língua; 

● Focam na aquisição comunicativa do idioma; 

● Exigem uso de língua significativo; 

● Exigem o uso de estratégias comunicativas; 

● Produzem linguagem que pode não ser previsível; 

● Procuram juntar o uso da língua com o contexto. 

 

Atividades com foco na precisão de estruturas gramaticais 

● Refletem o uso da língua em sala de aula; 

● Focam na formação de exemplos corretos da língua; 

● Praticam a língua sem contexto; 

● Praticam pequenas amostragens de língua; 

● Não exigem comunicação significativa; 

● Há controle nas escolhas de linguagem utilizada. 15 

(RICHARDS, 2006, p. 13) 

 

As atividades com foco na fluência não isentam professores de utilizar exercícios de 

precisão estruturais. Exemplificando, pode-se utilizar uma tarefa de estrutura gramatical ou de 

pronúncia, após a observação do desempenho dos alunos durante uma atividade comunicativa. 

Importante apontar que durante a execução de uma tarefa de comunicação significativa, o 

foco deve ser a comunicação. O professor deve atentar para a fluência, criando procedimentos 

que sejam comunicativos e ainda dar feedback no que se refere ao uso efetivo da língua, seu 

desempenho, pontos positivos, entre outros.  

É digno de nota ressaltar que exercícios e atividades que envolvem o treino de 

pronúncia e de gramática não desapareceram dos livros atuais. A diferença, no entanto, está 

no local e no contexto em que são utilizados. Há uma mescla balanceada entre tarefas de 

fluência e de estruturas gramaticais. Por conseguinte, a dinâmica das aulas igualmente mudou. 

                                                           
15 “Activities focusing on fluency                                            
• Reflect natural use of language                                   

• Focus on achieving communication                            

• Require meaningful use of language                                        

• Produce language that may not be predictable          

• Seek to link language use to context   

Activities focusing on accuracy  

• Reflect classroom use of language 

• Focus on the formation of correct examples of language  

• Practice language out of context 

• Require the use of communication strategies 

• Practice small samples of language 

• Do not require meaningful communication 

• Choice of language is controlled” 
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O professor não é mais o centro de tudo. Observa-se que os alunos de hoje trabalham em 

grupos, em pares, há participação e troca de informação entre eles, o que lhes favorece usar a 

língua efetivamente, ou seja, há interação entre os estudantes na língua-alvo. 

Importante apontar uma das maneiras pela qual um discente adquire um segundo 

idioma. De acordo com Larsen-Freeman e Long (1991), há ao menos quarenta ‘teorias’ para o 

ensino de línguas. Para este estudo não haverá aprofundamentos nessas teorias, contudo, 

importa citar algumas hipóteses levantadas por Stephen Krashen (1985). São elas: a aquisição 

de língua, sendo primeira ou segunda, ocorre apenas quando há compreensão de mensagens 

reais, e quando o aluno não está “na defensiva”. (KRASHEN, 1985, p. 6) Para Krashen 

(1985) todos aprendem da mesma forma, o que diferencia as pessoas é a idade e o contexto. 

Assim, é possível concluir que há diferentes modelos de práticas comunicativas, com níveis 

de conhecimento e estruturas distintos.  

 

1.1.3.1 Modelos de Prática: mecânica, significativa, comunicativa 

 

  Ao se ensinar uma língua estrangeira, percebe-se que há diferentes tipos de 

atividades práticas que compreendem desde os níveis mais elementares de proficiência até os 

mais avançados. Estudiosos do Ensino Comunicativo de Línguas (CLT) apontam para três 

práticas, que são: mecânica, significativa e comunicativa. Segue breve descrição de cada uma 

delas, adaptadas de Richards (2006). 

A primeira é a prática mecânica que se refere às atividades controladas as quais os 

alunos conseguem realizar com sucesso sem necessariamente compreender a língua que estão 

usando. Um bom exemplo desse tipo é a repetição de estruturas ou de exercícios de 

substituição empregada para treinar determinado tópico gramatical ou de qualquer estrutura 

frasal. Os discentes, deste modo, produzem estruturas frasais mecanicamente, de maneira não 

significativa e descontextualizada.  

 A segunda é a prática significativa que apresenta atividades em que a língua usada 

ainda é controlada pelo professor, mas deve ter escolhas expressivas para ser considerável. 

Por exemplo, num exercício em que os alunos devem usar um mapa de determinado local e 

responder às questões sobre locais é uma prática significativa, porque estão envolvidos e 

respondem de acordo com uma situação; no entanto, não há expansão de uso; tudo é limitado 

e controlado.  

 A terceira, por sua vez, é chamada de prática comunicativa, pois apresenta atividades 

em que os estudantes usam o idioma de maneira contextualizada e real, havendo troca de 
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informações, que nem sempre podem ser previsíveis. Por exemplo, os alunos desenham o 

mapa de seus bairros ou de locais próximos a suas casas, e praticam a oralidade de maneira 

contextualizada, perguntam e respondem de acordo com a realidade. 

Há várias outras que podem ser utilizadas no processo de ensino-aprendizagem de uma 

língua estrangeira. Todas podem ser adaptadas de acordo com os discentes, seus contextos e 

seus propósitos. Algumas delas são: lacunas para completar com informações faltantes, 

quebra-cabeça, desenhos, jogos diversos, mapas, gráficos, músicas, vídeos, pesquisas, 

entrevistas, comparações, ditados, dramatizações, trabalhos colaborativos em equipe, em 

duplas, entre outras. Os benefícios de trabalhar em equipe são enormes. Os alunos aprendem a 

ouvir o outro, tornam-se mais confiantes, motivados, e usam mais a língua-alvo, adquirindo, 

assim, fluência. 

Assim sendo, as abordagens do ensino de línguas hoje procuram capturar a perspectiva 

do ensino/aprendizado adotado pelo olhar comunicativo do idioma. Para tanto, o centro das 

atenções está voltado para o discente, não mais para o professor; no processo de 

aprendizagem, não mais no produto. Constata-se, ainda, que o foco está na contextualização 

do aprendizado, na diversidade dos aprendizes, fazendo com que o aprendizado seja 

enriquecido, na construção de procedimentos de teorias a partir dos participantes envolvidos 

no processo de ensino-aprendizagem e no aprendizado holístico. Há, também, a preocupação 

de fazer os estudantes compreenderem as finalidades de seu aprendizado e de deixá-los 

desenvolver seus próprios objetivos. Desse mesmo modo, a Abordagem Comunicativa aponta 

para uma visão de aprendizado duradouro, além do adquirido na escola, e que não prepara o 

aluno apenas para uma prova.  

Por conseguinte, percebe-se que não há um modelo universal de abordagem que defina 

a Abordagem Comunicativa em si. Importante lembrar que nenhum modelo satisfará todos os 

critérios para uma teoria exata, infalível. Sabe-se que o currículo de línguas deve objetivar-se 

por fazer com que os discentes tenham o domínio da competência comunicativa, o que inclui 

as quatro habilidades de um idioma, além de seu conteúdo como gramática, vocabulário e 

funções.  

Seguem alguns tipos de currículos existentes hoje no processo de ensino-

aprendizagem de LEM16:  

 

 

                                                           
16 Língua Estrangeira Moderna.      
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1.1.3.2 Task-based Language Teaching (TBLT) – Ensino de Línguas Centrado em Tarefas 

  

Essa perspectiva de ensino de língua estrangeira tem como foco ‘tarefas’ que devem ser 

realizadas para que o estudante adquira fluência. Definir ‘tarefa’ não é muito simples. A 

definição de Peter Skehan (1998), apud Brown (2007), mostra que: 

 

Tarefa é uma atividade em que o significado vem em primeiro lugar;  

Existe algum problema de comunicação para ser resolvido;  

Há algum tipo de relação comparável com as atividades do mundo real;  

Há prioridade em concluir a tarefa; e  

A avaliação da tarefa está relacionada aos resultados.17 (BROWN, 2007, p. 50) 

 

Outra definição igualmente de Skehan (2001) (apud Brown, 2007) diz que: “uma 

tarefa é uma atividade que faz com que os alunos usem a língua, com ênfase no significado, 

para atingir um objetivo.”18 

Tem-se, ainda, de diferenciar tarefas-alvo (target tasks) de tarefas pedagógicas 

(pedagogical tasks). As tarefas-alvo são bem específicas e bem relacionadas aos 

procedimentos de sala de aula. Por exemplo, ‘dar informações pessoais em uma entrevista de 

trabalho’, assim é a tarefa-alvo, diz o que deve ser feito e ainda seu contexto. As tarefas 

pedagógicas, por sua vez, incluem uma série de técnicas utilizadas para ensinar os alunos a 

desenvolverem alguma tarefa-alvo. Por exemplo, ‘envolver os discentes a dramatizar um 

diálogo em duplas’. Elas são diferenciadas por seus objetivos específicos que vão além de 

alguma atividade a ser feita em sala de aula apenas.  

Com essas definições em mente, afirma-se que o currículo centrado em tarefas 

especifica o que o estudante precisa fazer com o idioma por meio de tarefas-alvo além de 

organizar uma série de tarefas pedagógicas utilizadas para alcançar os objetivos propostos. 

Esse formato de currículo destaca-se por sua insistência em sua solidez pedagógica no 

desenvolvimento e sequências de tarefas. É preciso dizer que este não é um novo método de 

ensino de línguas estrangeiras, mas, uma perspectiva, que confere ao processo de 

aprendizagem uma série de atividades comunicativas diretamente ligadas aos objetivos, que 

vão além da prática do idioma. 

                                                           
17 “an activity in which meaning is primary;  

there is some communication problem to solve;  

there is some sort of relationship to comparable real-world activities;  

task completion has some priority; and  

the assessment of the task is in terms of outcome.” 
18 “a task is an activity which requires  learners to use language, with emphasis on meaning, to attain an 

objective.” 
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Segundo Brown (2007), o ensino centrado em tarefas é uma perspectiva dentro da 

estrutura da Abordagem Comunicativa que considera cuidadosamente todas as técnicas que 

são usadas em sala de aula em termos de propósitos pedagógicos importantes. As 

características do ensino de línguas por meio de tarefas apontadas por Brown (2007), são 

assim listadas: 

 

- As tarefas fundamentalmente induzem os alunos, que vão além das formas do 

idioma em si, para contextos do mundo real. 

- As tarefas contribuem especificamente para objetivos comunicativos. 

- Seus elementos são cuidadosamente projetados e não simplesmente jogados ao 

acaso ou de forma idiossincrática. 

- Seus objetivos são bem especificados para que você possa em algum momento 

mais tarde determinar com precisão o sucesso de uma tarefa em relação à outra. 

- As tarefas envolvem os alunos, em algum nível, em atividade genuína de resolução 

de problemas.19 (BROWN, 2007, p. 52) 

 

 

1.1.3.3 Learner Centred Instruction – Instrução Centrada no Aluno 

  

 A perspectiva centrada no aluno está focada nas necessidades destes e prevê a 

participação atuante do discente. Ela inclui, segundo Brown (2007): 

 

- Técnicas que se concentram em ou representam as necessidades dos alunos, seus 

estilos e objetivos. 

- Técnicas que dão alguma forma de controle para o aluno (utilização de trabalho em 

grupo ou estratégia de treino, por exemplo). 

- Os currículos que incluem as consultas e as sugestões que partem dos alunos e que 

não pressupõem objetivos com antecedência. 

- Técnicas que permitem a criatividade dos alunos e inovação. 

- Técnicas que melhoram a sensação de competência e autoestima dos estudantes.20 

(BROWN, 2007, p. 52) 
 

Por vezes, os discentes que estudam na Educação Básica Brasileira apresentam nível 

elementar de conhecimento e de proficiência da língua estrangeira, o que faz com que o 

professor tome decisões sozinho, sem prévia discussão, que nesta perspectiva de ensino, têm 

                                                           
19 “- Tasks ultimately point learners beyond the forms of language alone to real-world contexts. 

- Tasks specifically contribute to communicative goals. 

- Their elements are carefully designed and not simply haphazardly or idiosyncratically thrown together. 

- Their objectives are well specified so that you can at some later point accurately determine the success of one 

task over another. 

- Tasks engage learners, at some level, in genuine problem-solving activity.” 
20 “- Techniques that focus on or account for learners’ needs, styles,  and goals. 

- Techniques that give some control to the student (group work or strategy training, for example). 

- Curricula that include the consultation and input of students and that do not presuppose objectives in advance. 

- Techniques that allow for student creativity and innovation. 

- Techniques that enhance a student’s sense of competence and self-worth.” 
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papel fundamental na construção de seu aprendizado. Por não ter abertura de negociação, o 

docente acaba por constranger ou inibir ações que reverteriam essa circunstância. Igualmente 

ressalta-se que não é impossível oferecer ao aluno chances de escolha, de atuação e de 

negociação, mesmo que este não possua alto nível de proficiência no idioma. Essa perspectiva 

permite que os estudantes se sintam detentores do seu processo de ensino-aprendizagem, o 

que os motiva a prosseguir com seus estudos.  

  

1.1.3.4 Cooperative Learning – Aprendizagem Cooperativa 

  

 Um currículo cooperativo é aquele em que os alunos trabalham em conjunto em busca 

de um mesmo objetivo. Um ajuda ao outro, pois formam um grupo que almeja alcançar 

objetivos com sucesso. Isso faz com que cresçam em autoestima e motivação, além de criar 

relações altruístas e abaixar o nível de ansiedade e de preconceito entre os alunos. 

 Contudo, não se pode confundir Aprendizagem Cooperativa com Colaborativa. Na 

perspectiva cooperativa, docentes e discentes trabalham juntos em busca de seus objetivos. 

Ela é mais estruturada, mais prescritiva pelo professor que conduz as técnicas utilizadas, além 

de ser mais direta no sentido de como trabalhar em conjunto. Pode-se citar como exemplo 

que, ao efetuarem uma atividade, os alunos têm papéis bem definidos, em outras palavras, 

cada um tem uma função importante a desempenhar. No processo colaborativo, o aluno 

reúne-se com pares que demonstram possuir mais conhecimento e/ou habilidade para que o 

ajudem a desempenhar determinada tarefa.  

 

1.1.3.5 Interactive Learning – Aprendizagem Interativa 

  

 A aprendizagem Interativa segue os preceitos de interação, envolvimento, participação 

em idioma estrangeiro. Há interação genuína no idioma alvo para que negociações sejam 

feitas. Segundo BROWN (2007), em aulas interativas serão encontradas:  

 

- uma quantidade significativa de trabalho em pares e em grupo; 

- língua autêntica encontrada em contextos do mundo real; 

- produção de língua para uma comunicação genuína e significativa; 

- tarefas de sala de aula que preparam os alunos para o uso real da língua utilizada 

fora da sala de aula; 

- prática de comunicação oral por meio de conversas reais espontâneas;  

- exercícios de escrita para ou por públicos reais, não artificiais21. (BROWN, 2007, 

p. 54) 

                                                           
21 “- doing a significant amount of pair work and group work 
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Estudiosos apontam a importância de input e output de linguagem significativa no 

processo de aprendizagem de um idioma estrangeiro. Conforme os estudantes interagem uns 

com os outros por meio de comunicação oral e de discurso escrito, suas habilidades 

comunicativas são reforçadas.   

 

1.1.3.6 Whole Language Education – Ensino Abrangente de Língua 

 

 O Ensino Abrangente de Língua surge do conceito de como um bebê aprende a falar. 

Resumidamente, significa que não se ensinam partes pequenas do idioma como verbos, 

pronomes e depois um período completo com significado. As crianças aprendem blocos 

grandes significativos, e mais tarde, já na idade escolar, aprendem as partes menores. 

Malmberg (1970), esclarece que: “antes de começar o aprendizado da fala, a criança tem as 

mesmas condições para todas as línguas e para todos os comportamentos linguísticos. 

Aprende com a mesma facilidade – ou a mesma dificuldade – qualquer uma delas.” 

(MALMBERG, 1970, p. 51) 

 De tal modo, essa perspectiva de educação tem por essência o aprendizado de uma 

língua estrangeira que considera o idioma em seu sentido completo, total, não em partes 

fragmentadas como os fonemas, grafemas, morfemas e depois as palavras. Há, ainda, a 

interconexão entre as habilidades orais (fala e escuta) e as de escrita (escrita e leitura). E, por 

último, a importância do código escrito existente nas sociedades instruídas. Hoje se verifica 

que, nesta perspectiva educacional, há mais por se descrever. O Ensino Abrangente de Língua 

apresenta, segundo Brown (2007): 

- Aprendizagem cooperativa 

- Aprendizagem participativa 

- Aprendizagem centrada no aluno 

- Foco na comunidade dos estudantes 

- Foco na natureza social da linguagem 

- Utilização de linguagem autêntica, natural 

- Linguagem centrada no significado 

- Técnicas de avaliação holística em testes 

- Integração das “quatro habilidades”22 (BROWN, 2007, p. 54 e 55) 

                                                                                                                                                                                     
- receiving authentic language input in real-world contexts 

- producing language for genuine, meaningful communication 

- performing classroom tasks that prepare them for actual language use ‘out there’ 

- practicing oral communication through the give and take and spontaneity of actual conversations 

- writing to and for real audiences, not contrived ones”   
22 - cooperative learning 

- participatory learning 

- student-centered learning 

- focus on the community of learners 

- focus on the social nature of language 

- use of authentic, natural language 
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Enfim, o Ensino Abrangente de Língua é apenas uma maneira educacional de ser 

vivida. Ele ajuda a “construir conexões significativas entre o aprendizado do dia a dia e o 

aprendizado vivenciado na escola.” (BROWN, 2007. p. 55) Importante salientar que a língua 

não é a soma de pequenas partes que a formam. Os professores que trabalham com a 

concepção de abrangência da língua ajudam seus alunos a construir linguagem significativa, 

usual e real, pois as partes ‘menores’ do idioma são interligadas às quatro habilidades (falar, 

ouvir, escrever, ler) as quais são conscientemente integradas. 

 

1.1.3.7 Content-based Instruction – Instrução Centrada no Conteúdo 

 

 Na Instrução Centrada no Conteúdo o idioma torna-se o meio pelo qual conteúdos de 

interesse comuns são conferidos aos estudantes, ou seja, a língua é o veículo para a realização 

de uma série de objetivos referentes a conteúdos em diferentes áreas do conhecimento. Aulas 

assim têm o potencial de aumentar a motivação e a retenção dos assuntos estudados, uma vez 

que os discentes estão focados no assunto que é de relevância para suas vidas.  

 Para que este modelo de educação seja bem sucedido, todos os envolvidos no processo 

educacional devem passar por algum tipo de treinamento, pois o professor nesse contexto não 

será apenas o “professor de línguas”, mas o de matemática, de ciências, ou o de áreas 

diversas. É primordial ter-se em mente que, em primeiro lugar, ele será sempre visto como o 

professor de geografia, por exemplo, nunca o de inglês. Apenas em segundo plano está o 

professor de línguas estrangeiras. Isso significa que o profissional nessa perspectiva de ensino 

deve ter ‘duplo’ papel, o que, nem sempre, é algo simples de lidar.  

 Igualmente, faz-se necessário apontar que, alunos com pouco conhecimento do idioma 

não conseguiriam acompanhar aulas assim. Os estudantes devem possuir nível de 

conhecimento de intermediário a avançado da língua em questão para irem além de todas as 

dificuldades que naturalmente surgirão.  

 No cenário atual de aprendizagem de línguas estrangeiras, há ainda, vários modelos, 

abordagens, técnicas e métodos. Para esta pesquisa específica, o aprofundamento nesse 

assunto não é relevante; porém, algumas nomenclaturas valem ser mencionadas, como: 

Multiple Intelligences (Inteligências Múltiplas), Neurolinguistic Programming (Programa 

Neurolinguístico), Lexical Approach (Abordagem Lexical), Competency-based Teaching 

                                                                                                                                                                                     
- meaning-centered language 

- holistic assessment techniques in testing 

- integration of the “four skills” 
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(Ensino Centrado em Competências), Participatory Approach (Abordagem Participativa), 

Learning Strategy Training (Treino de Estratégias de Aprendizagem), Humanistic Teaching 

(Ensino Humanístico) entre outros.     

O ensino/aprendizado de línguas estrangeiras é um processo complexo, que exige do 

profissional uma formação sólida e constante. Nem sempre se conseguem atingir os objetivos 

em sua totalidade; todavia, não se pode falhar em dar insumos aos estudantes para que 

consigam avançar em seu aprendizado, mesmo fora de uma sala de aula. Finney (2002) 

depreende dos mesmos pressupostos ao esclarecer que: 

 
Linguagem é comunicação, e como professores devemos desenvolver em nossos 

alunos a habilidade de se comunicar de forma eficaz em uma ampla variedade de 

contextos profissionais e sociais. Mas será que é possível ensinar uma língua dentro 

das quatro paredes de uma sala de aula? Acho que não - e por isso precisamos ajudar 

os nossos alunos a aprender a aprender e continuar aprendendo.23 (FINNEY, 2002, 

p. 69) 
 

O processo ensino-aprendizagem de qualquer língua estrangeira é dinâmico e, como já 

dito, complexo. Por isso, devem-se variar os tipos de atividades realizadas tendo sempre como 

intuito o conhecimento útil à realidade dos estudantes. Em um contexto amplo e heterogêneo, 

dificuldades surgem, do mesmo modo que crescem as possibilidades de se atuar de maneira 

eficaz. De acordo com Brown (2007), ainda se sondam as características de natureza social, 

cultural, e pragmática da linguagem; exploram-se os significados pedagógicos da 

comunicação real dentro de uma sala de aula; tenta-se fazer desenvolver fluência; equipam-se 

os discentes com ferramentas para que eles atuem fora das salas de aula; há a preocupação em 

como facilitar seu aprendizado a longo prazo; enxergam-se parceiros, ao invés de alunos, no 

processo de ensino-aprendizagem; e as práticas dos professores procuram fazer com que 

atinjam seu maior potencial em seu aprendizado.     

 

1.2 Material Autêntico 

 

A utilização de materiais autênticos, ou realia, é essencial em aulas de língua 

estrangeira que adotam a Abordagem Comunicativa, em razão de transferir o que há de real 

em vários contextos que estão fora da sala de aula para dentro do contexto educacional. No 

entanto, discute-se ainda hoje o que caracteriza o material autêntico, quando o utilizar e como 

                                                           
23 Language is communication, and as teachers we must develop in our learners the ability to communicate 

effectively in a wide range of professional and social contexts. But is it possible to teach a language within the 

four walls of a classroom? I think not – and so we also need to help our learners to learn how to learn and to 

keep on learning. 
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fazê-lo, uma vez que há abundância de materiais pedagógicos, prontos para facilitar o trabalho 

do professor em sala de aula e de fazer com que os alunos cheguem com mais facilidade ao 

seu objetivo final, o de utilizar o idioma-alvo. 

Neste estudo optou-se por duas definições do termo ‘material autêntico’ que bem 

representam sua utilização em sala de aula.  Nunan (1989) inicia seu estudo por distinguir 

material pedagógico de autêntico, ao dizer que material autêntico é “qualquer material que 

não foi especificamente produzido com o propósito de se ensinar uma língua.24” (NUNAN, 

1989, p. 54). Para Richards (2001), “materiais autênticos referem ao uso de textos, fotos, 

seleções de vídeos, e outros recursos que não foram especificamente preparados com 

propósitos pedagógicos.25” (RICHARDS, 2001, p. 252).  

De acordo com Nunan (1989), o uso de materiais autênticos se justifica pelo fato de 

que os diálogos e situações apresentados nos livros didáticos escolares não preparam os 

discentes adequadamente para a vida real, ou seja, para situações reais de comunicação. O que 

se ouve e se vivencia fora da sala de aula não são mostrados pelos livros didáticos, fazendo 

com que eles produzam linguagem não natural.  

A justificativa de Richards (2001) para o uso de materiais autênticos é igualmente 

válida: “Alguns argumentam que os materiais autênticos são preferíveis aos materiais criados, 

porque eles contêm linguagem autêntica e refletem os usos do mundo real da língua, isso se 

comparado com os conteúdos artificiais de muito material criado.26” (RICHARDS, 2001, p. 

252).  

Outro argumento de Nunan (1989) para o uso de materiais autênticos é que “a maneira 

mais eficaz de se desenvolver uma determinada habilidade é treinar essa habilidade em 

aula.27” (NUNAN, 1989, p. 54).  

Assim, as principais vantagens para o uso de materiais autênticos são: 

 

- Eles têm efeito positivo na motivação do estudante [...]; 

- Eles fornecem informações culturais autênticas [...]; 

- Eles viabilizam a exposição à língua real [...]; 

- Eles relacionam-se em conjunto às necessidades dos alunos [...]; 

- Eles apoiam uma abordagem mais criativa de ensino [...].28 (PHILIPS e 

SHETTLESWORTH 1978; CLARKE 1989; PEACOCK 1997, apud RICHARDS, 

2001, pp. 252 e 253).  

                                                           
24 “[…] any material which has not been specifically produced for the purpose of language teaching.”    
25 “Authentic materials refers to the use in teaching of texts, photographs, video selections, and other teaching 

resources that were not specially prepared for pedagogical purposes.” 
26 “Some have argued that authentic materials are preferred over created materials, because they contain 

authentic language and reflect real-world uses of language compared with the contrived content of much created 

material.”  
27 “[…] the most effective way to develop a particular skill is to rehearse that skill in class.”  
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No entanto, deve-se apontar, de acordo com Richards (2001), que os materiais 

autênticos podem, da mesma forma, ser desmotivadores para os discentes, caso sejam muito 

complexos para os de pouca, ou, nenhuma proficiência no idioma alvo, fazendo com que não 

obtenham sucesso em seu aprendizado. Além disso, os materiais autênticos geralmente trazem 

uma linguagem difícil para a compreensão dos estudiosos do idioma; os materiais 

pedagógicos podem ser superiores aos autênticos por serem concebidos tendo como base os 

currículos educacionais existentes; e ainda, que o uso de materiais autênticos pode ser um 

fardo para a maioria de professores, pois para utilizá-los, perde-se muito tempo a procura 

destes e ainda há a necessidade de analisá-los de modo a criar maneiras que auxiliem os 

alunos a compreendê-los corretamente. 

Deve-se ressaltar que a utilização desses materiais com estudantes iniciantes ou com 

baixo conhecimento da língua-alvo precisa ser feita com cautela. Dependendo da atividade ou 

do texto escolhido para determinada aula, eles podem se tornar incoerentes e frustrantes para 

os discentes. Por isso, o professor deve estar alerta, porque o uso de materiais autênticos não 

garante que os discentes estarão lidando com o uso significativo do idioma. Uma maneira de 

evitar que situações desagradáveis ocorram, é se habituar a preparar exercícios que facilitem a 

compreensão e utilização do idioma. Por exemplo, se a tarefa está voltada para a habilidade de 

leitura, seria interessante a utilização de procedimentos que fossem realizados anteriormente 

ao texto, as específicas usadas durante o processo de compreensão, e outras mais para a pós-

leitura. Vincular os interesses com o nível de conhecimento dos discentes é igualmente de 

suma importância.  

Acredita-se que, tendo-se como objetivo aprender uma língua estrangeira para atuar no 

mundo real, e já que a comunicação é a palavra-chave na Abordagem Comunicativa, o uso de 

materiais autênticos torna-se imprescindível. Eles dão autonomia aos discentes, uma vez que 

as atividades realizadas em sala de aula são reais. Entende-se que a motivação que faz com 

que o aluno atue fora da sala de aula deve ser a mesma utilizada dentro desta, assim como na 

vida real. 

Com a Internet, no mundo globalizado contemporâneo, tem-se uma infinidade de 

recursos autênticos à disposição. Alguns exemplos são notícias de jornais, artigos de revistas, 

propagandas, receitas culinárias, horóscopo, anúncios de emprego, histórias em quadrinhos, 

                                                                                                                                                                                     
28 - They have a positive effect on learner motivation […]; 

- They provide authentic cultural information […]; 

- They provide exposure to real language […]; 

- They relate more closely to learners’ needs […]; 

- They support a more creative approach to teaching […]. 
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charges, desenhos, programa de TV e rádio, seriados, filmes, músicas e tantos outros. 

Conforme Hanna (2012), “a exposição ao material autêntico e o contato com a língua-alvo 

que ele propicia levam ao desenvolvimento da competência léxico-gramatical e, 

simultaneamente, da competência sociolinguística, pois aspectos sociais e culturais ficam 

evidenciados”. (HANNA, 2012, p. 60) A interação entre os recursos disponíveis e os 

discentes é o que efetivamente aponta para o aprendizado significativo de línguas.  

Há de se destacar, no entanto, que não é aconselhável expor o estudante a apenas um 

ou dois contextos culturais distintos, tampouco massificar as aulas em torno de culturas que 

são de alguma forma bem mais conhecidas e aceitas que as outras. Os alunos, 

espontaneamente, compreenderão e valorizarão suas próprias culturas por meio do 

conhecimento de outras. O ideal é variar ao máximo, quanto mais distintas forem as culturas, 

mais chances têm-se de invalidar preconceitos e fazer com que o respeito pelo outro 

prevaleça.  

 

1.3 As Quatro Habilidades 

 

 A Abordagem Comunicativa defende que as quatro habilidades (ler, escrever, ouvir e 

falar) devem ser aprendidas e praticadas em conjunto. Enfatiza-se a inter-relação entre elas, 

visto que não há como separar uma habilidade da outra, elas estão interligadas, conectadas, e 

são interdependentes. Quando uma pessoa diz algo é necessário que alguém a ouça e responda 

coerentemente, o que faz que os interlocutores tenham de ouvir para responder novamente. 

Assim como esse exemplo, as outras habilidades de igual modo se completam. Pode-se, por 

vezes, em determinadas atividades, evidenciar uma habilidade mais que outra, porém nunca 

isoladamente. Desta forma, expõe-se o funcionamento de cada uma delas, ao mesmo tempo 

em que, sinteticamente, serão demonstradas como são utilizadas dentro das escolas públicas 

hoje. 

 

1.3.1 Reading – Ler29  

 

A habilidade de leitura em língua estrangeira é a mais recorrente nas aulas de LEM nas 

escolas públicas brasileiras. Isso, possivelmente, explica-se pelo fato de que o estudante 

brasileiro raramente é avaliado por meio de outra habilidade, senão a de leitura. Os 

                                                           
29 A partir de agora apenas o termo em inglês, reading, será usado. 
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vestibulares e exames, como o ENEM, medem a capacidade de compreensão textual, que é 

feita pela leitura de diversos gêneros textuais. Os livros didáticos e apostilas de ensino, em sua 

maioria, enfatizam a leitura com a justificativa de que esta é a habilidade que mais deve ser 

treinada para que o aluno consiga êxito em avaliações e vestibulares no geral.    

Compreende-se reading pela definição que Mikulecky (2008) expõe:  

 

Reading é um processo consciente e inconsciente do pensamento. O leitor aplica 

muitas estratégias para reconstruir o significado que se supõe que o autor tenha 

pensado. O leitor faz isso comparando informações no texto e o transfere para sua 

base de conhecimentos e experiência prévia.30 (MIKULECKY, 2008, p. 01) 

 

Richards e Schmidt (2010) aprofundam essa definição: 

 

Os processos pelos quais o significado de um texto escrito é compreendido. […] A 

leitura emprega muitas habilidades cognitivas diferentes, que inclui o 

reconhecimento de letras e palavras, conhecimento de sintaxe e reconhecimento de 

tipos de textos e de estruturas. A compreensão que se baseia no texto em si é 

conhecida por bottom-up-processing (processo feito de baixo para cima), e a 

compreensão que é adquirida por informações que estão fora do texto é chamada de 

top-down processing (processo feito de cima para baixo)31. (RICHARDS e 

SCHMIDT, 2010, p. 483)   

 

Nuttall (1996) aponta que há ao menos quatro tipos de leitura: 1. Leituras intensa e 

extensa (intensa: feita em sala de aula, o discente tem um propósito a cumprir; extensa: 

geralmente feita fora da sala de aula, por prazer); 2. Leitura para reconhecimento do assunto 

em geral (skimming); 3. Leitura para aquisição de informações detalhadas; 4. Leitura para a 

obtenção de uma informação específica (scanning).  

As habilidades textuais, ainda de acordo com a autora, podem ser resumidas da 

seguinte maneira: aprender a associar as letras do alfabeto com os sons das palavras; associar 

o som das palavras com sua forma escrita; associar palavras com seus significados; entender 

sintaxe; reconhecer e interpretar marcadores coesivos; interpretar os marcadores do discurso; 

reconhecer os valores funcionais de uma frase, parágrafo e texto; entender a organização das 

ideias; reconhecer implicações e inferências; prever significado; reconhecer o que está por 

trás do texto (para quem foi escrito, por que, quando, intenções, motivações, etc). 

                                                           
30 Reading is a conscious and unconscious thinking process. The reader applies many strategies to reconstruct 

the meaning that the author is assumed to have intended. The reader does this by comparing information in the 

text to his or her background knowledge and prior experience. 
31 The processes by which the meaning of a written text is understood. […] Reading employs many different 

cognitive skills, including letter and word recognition, knowledge of syntax, and recognition of text types and 

text structure. Comprehension that is based on clues in the text is referred to as bottom-up-processing, and 

comprehension that makes use of information outside of the text is known as top-down processing. 
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Há duas técnicas que são bastante utilizadas no ensino de LEM, já mencionadas por 

Richards e Schmidt: Bottom-up32 (de baixo para cima) e top-down33 (de cima para baixo). No 

processo bottom-up os leitores primeiramente distinguem os vários sinais linguísticos (letras, 

morfemas, sílabas, palavras, frases, etc) e utilizam-nos de maneira correta para que 

reconheçam e compreendam o que está escrito em algum texto. No processo top-down a 

circunstância é inversa. Os leitores dependem de sua inteligência e experiência (conhecimento 

de mundo) para a compreensão de um texto, acionam suas preconcepções, fazem inferências, 

selecionam informações relevantes e assim por diante. A visão, durante o processo top-down, 

é geral, ampla. Para que o estudante desenvolva reading em língua estrangeira, o ideal é 

utilizar ambas as técnicas. Nuttall (1996) esclarece que: “Na prática, um leitor muda 

continuamente de um foco para outro: primeiro adota uma abordagem top-down, para prever 

um provável significado; em seguida, utiliza a abordagem bottom-up, para verificar se isso é 

realmente o que o escritor diz.”34 (NUTTALL, 1996, p. 16 e 17). 

 O conhecimento prévio, a experiência, os valores e a cultura são organizados em 

categorias, ou em esquemas (schemata). Cada categoria está conectada a muitos outros 

esquemas em uma rede mental complexa (MIKULECKY, 2008). Assim, o leitor capta as 

informações no texto, cruza-as com seu conhecimento e constrói significado. Brown (2007) 

complementa que é o leitor que dá significado ao que está escrito, e entende o que lê porque é 

capaz de fazer conexões entre seus conhecimentos e o texto. Logo, a leitura depende da 

interação entre o conhecimento linguístico e o conhecimento de mundo do leitor.  

 O ensino de reading em língua estrangeira dá-se por meio de diversas técnicas. Pode-

se citar estratégias metacognitivas, planejamento, monitoramento, avaliação, atividades de 

pré-leitura, outras feitas durante a leitura, e ainda após esta.  Para ler bem em segunda língua, 

deve-se, resumidamente, de acordo com Mikulecky (2008): desenvolver um esquema do 

processo de leitura, pois a leitura é mais do que tradução – leitura é pensamento; conversar 

sobre a leitura, e o professor explicar como os alunos chegam ao sentido de um texto; ler pelo 

prazer espontaneamente em inglês; ler não cada palavra, uma por uma, isoladamente; 

aprender a variar as leituras; empregar processos de top-down de forma eficaz, ou seja, 

aprender a fazer conexões entre o que conhecem com o que estão lendo; melhorar a inferência 

                                                           
32 A partir de agora apenas o termo em inglês, bottom-up, será usado. 
33 A partir de agora apenas o termo em inglês, top-down, será usado. 
34 “In practice, a reader continually shifts from one focus to another, now adopting a top-down approach to 

predict probable meaning, then moving to the bottom-up approach to check whether that is really what the 

writer says.” 
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de vocabulário; adquirir habilidades de compreensão de leitura específicas para aplicá-las 

estrategicamente. (p. 4) 

Regularmente o professor deve propor uma boa quantidade de atividades de reading 

para o prazer do aluno, além de conversar sobre os livros lidos, oferecendo-lhe aulas 

específicas de reading em que ele, o professor, leia como modelo a ser seguido, e em 

sequência os estudantes fazem o mesmo, analisando e discutindo cada estratégia (e.g. 

skimming e scanning) utilizada.  

Outras estratégias, de igual relevância, podem ser adotadas pelos leitores que estão a 

desenvolver reading em língua estrangeira, como identificar a finalidade da leitura. Para 

níveis mais elementares, pode-se recorrer à leitura silenciosa; para obter a ideia geral do texto 

sugere-se fazer o skimming; para alguma informação mais específica pode-se utilizar o 

scanning; mapas semânticos também são válidos; adivinhar o significado de palavras que não 

se conhece; analisar vocabulário; fazer a distinção entre os significados literais e implícitos; 

focar nos marcadores de discurso.  

Por isso, recomenda-se que os professores expliquem o propósito de se desenvolver o 

reading, exemplificar exercícios que serão realizados, além de fazer com que os alunos 

trabalhem em grupos ou em duplas; discutir suas respostas, encorajando-os a entender e 

explicar como chegaram a tal resultado; diversificar ao máximo os textos utilizados em aula; 

utilizar materiais autênticos e explicar de qual contexto cultural o texto fora retirado, pois isso 

facilitará a compreensão dos leitores. Conforme as atividades vão avançando, o hábito de ler 

deve ser adquirido para que comecem a recorrer à leitura fora da sala de aula sem 

obrigatoriedade.  

 

1.3.2 Writing – Escrever35   

 

 O writing não é tão privilegiado como o reading nas escolas públicas brasileiras. 

Escreve-se em exercícios relacionados à gramática do inglês, para treino de estruturas, e às 

vezes em exercícios de compreensão de texto, pois a grande maioria dos livros utilizados na 

escola traz um texto em inglês e perguntas em língua materna. Sabe-se, ainda, que grande 

parte dos livros didáticos utilizados nas escolas se baseia nos moldes de avaliações como a 

maioria dos vestibulares e o ENEM. Assim, o treino da escrita é falho, pois não se produz 

algo autêntico, com uma finalidade, para um leitor real.    

                                                           
35 A partir de agora usaremos apenas o termo em inglês, writing. 
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É oportuno notar que a aquisição de writing é diferente em língua materna e em língua 

estrangeira. Por muito tempo, pouco foi pesquisado sobre esta habilidade e apenas 

recentemente observaram-se estudos intensos e, em sequência, os cursos especializados em 

Línguas Estrangeiras gradualmente aderiram às técnicas que foram surgindo.  

De acordo com Richards e Schmidt (2010), writing pode ser definido como: 

 

As estratégias, os procedimentos e as tomadas de decisões empregadas por escritores 

ao escreverem. Writing é visto como o resultado de processos complexos de 

planejamento, esboço, revisão e reescrita e de abordagens do ensino de writing em 

primeira e segunda língua para que os estudantes utilizem esses processos.36 

(RICHARDS e SCHMIDT, 2010, p. 640 e 641) 

  

  Nota-se, assim, que writing é o resultado do processo de pensar, rascunhar e revisar. 

Como Richards e Schmidt expõem, essa habilidade não é tão simples assim. O escritor deve 

primeiramente formular suas ideias, organizá-las coerentemente, utilizar os marcadores do 

discurso, e as convenções retóricas e juntar tudo isso em um texto, revisá-lo, modificá-lo e 

reescrevê-lo.                               

 Em aulas de LEM o professor tem alguns caminhos a escolher. Talvez as técnicas 

mais utilizadas sejam as que chamamos de process37 (processo) e product38 (produto). 

Resumidamente, na perspectiva do product há um modelo. O professor introduz o tema, em 

seguida apresenta o modelo do texto que deve ser escrito. Há, por vezes, um pouco de prática 

controlada, organização das ideias e a produção final. O process, por sua vez, é basicamente 

constituído pelos alunos. Inicia-se a aula com debates, discussões e questões. Em seguida eles 

formam grupos, discutem ideias, escrevem algo em conjunto, fazem um primeiro rascunho. 

Acontecem mais discussões, acrescentam-se ideias, corrigem-se incoerências. Havendo na 

sequência a edição do texto, o rascunho novamente e a produção final que será vista pelo 

professor, que, por conseguinte, corrigirá e devolverá o texto para melhorá-lo até que seja 

finalizado de maneira positiva. Como se pode constatar, no process, os discentes são vistos 

como produtores, pois partem de seus próprios motivos para escrever.   

 Além dessas duas técnicas, o processo de aquisição da habilidade escrita apresenta 

características pontuais. Shih (1986), apud Brown (2007), aponta ações que os professores 

podem utilizar:  

 

                                                           
36 The strategies, procedures and decision-making employed by writers as they write. Writing is viewed as the 

result of complex processes of planning, writer-based prose drafting, reviewing and revising and some 

approaches to the teaching of first and second language writing teach students to use these processes.   
37 A partir de agora apenas o termo em inglês, process, será usado. 
38 A partir de agora apenas o termo em inglês, product, será usado. 
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- Focar no processo de escrita que conduz ao produto final escrito; 

- Ajudar os estudantes-escritores a compreender o seu próprio processo de 

composição; 

- Ajudá-los a construir repertórios de estratégias para atividades de pre-writing, 

rascunho, e reescrita; 

- Dar tempo aos alunos para que escrevam e reescrevam; 

- Dar importância ao processo de revisão; 

- Deixar que os alunos descubram o que querem dizer ao escrever; 

- Dar feedback aos alunos durante todo o processo de composição (e não apenas no 

produto final), conforme tentam se expressar ao se aproximarem de suas intenções; 

- Encorajar feedback tanto do professor como também dos colegas; 

- Incluir orientações individuais, entre professor e aluno, durante o processo de 

composição.39 (SHIH, 1986, apud BROWN, 2007). 

 

Convém ainda serem mencionadas práticas que levam o aluno de língua estrangeira a 

escrever adequadamente. O professor deve permitir que os estudantes descubram suas 

próprias vozes, ao realizarem atividades de escrita livre como um artigo de jornal, revista, 

entre outros. Deve ainda aplicar tarefas que os engajem para uma escrita significativa, além de 

proporcionar feedback adequado (BROWN, 2007). Há uma variedade de modelos de textos 

escritos que valem ser mencionados: artigos jornalísticos, contos, piadas, poesia, cartas 

formais e informais, cartões de aniversário, diários, mensagens, formulários de emprego, 

rótulos, placas de sinalização, receitas, mapas, manuais, instruções de jogos, menus, convites 

entre tantos outros. 

Ainda segundo Brown (2007), há uma variedade de boas práticas que levam os 

discentes a escrever em inglês. Os docentes podem incorporar práticas de bons escritores, ou 

seja, focar no objetivo, planejar, deixar que as primeiras ideias fluam e depois revisá-las, 

reescrevê-las, organizar o texto, editar quantas vezes for necessário. Outro ato importante é o 

de balancear as atividades entre product e process. Ambas são de extrema importância para a 

escrita. Deve-se analisar o contexto cultural de quem escreve e para qual público, conectar 

writing com reading, obter o máximo de escrita autêntica, ter o hábito de realizar tarefas que 

preparem os alunos a escrever, produzir rascunhos, revisar e editar continuamente. O 

professor deve propor exercícios que sejam interativos, nos quais os estudantes atuem 

realmente, adotar os métodos que correspondam às necessidades deles e, por fim, dar 

                                                           
39 - focus on the process of writing that leads to the final written product; 

- help student writers to understand their own composing process; 

- help them to build repertoires of strategies for prewriting, drafting, and rewriting; 

- give students time to write and rewrite; 

- place central importance on the process of revision; 

- let students discover what they want to say as they write; 

- give students feedback throughout the composing process (not just on the final product) as they attempt to 

bring their expression closer and closer to intention; 

- encourage feedback from both the instructor and peers; 

- include individual conferences between teacher and student during the process of composition. 
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instruções claras. Acredita-se que, deste modo, certamente os estudantes conseguirão escrever 

efetivamente.  

 

1.3.3 Listening – Ouvir40  

 

 Atividades de listening são pouco usadas em salas de aula na escola pública de hoje. 

Geralmente, o professor faz a chamada falando os números em inglês e tem o hábito de 

cumprimentar os alunos utilizando a língua estrangeira, mas o diálogo não passa disso. 

Raramente há exercícios em que os alunos ouvem nativos falarem, salvo nos com música.  

 A importância do listening, principalmente em língua estrangeira, está no âmbito da 

obtenção de conhecimentos úteis para os estudantes. Segundo Brown (2007), é pela recepção 

que se internalizam informações linguísticas, sem as quais nunca seria possível atuar em um 

idioma estrangeiro. Na sala de aula, os discentes ouvem mais do que falam, uma vez que o 

listening é universalmente mais amplo e usual do que a produção oral. Segundo Brown 

(2007): “você pode ficar “exposto” a grandes quantidades de input, mas o que conta é a 

informação linguística que você capta dessa exposição através de atenção consciente e 

subconsciente, através de estratégias cognitivas de retenção, através de feedback, e através de 

interação.”41 (BROWN, 2007, p. 300)  

 Rost (2001), ao definir listening, esclarece que: 

 

O termo ‘listening’ é usado no ensino de línguas para se referir a um processo 

complexo que nos permite entender a língua falada. Ouvir, a habilidade mais 

utilizada, é muitas vezes utilizado em conjunto com as outras habilidades como 

speaking, reading e writing. Listening não é apenas uma habilidade da área de 

linguagem, mas é também um meio crítico para a aquisição de uma segunda língua 

(L2). Listening é o canal pelo qual o processamento da linguagem em tempo real - 

emprega ritmo, unidades de codificação e pausa que são exclusivos da linguagem 

falada.42 (ROST, 2001, p. 07) 

 

Assim sendo, listening é essencial no processo de aquisição de uma segunda língua. A 

interação das quatro habilidades deve ser uma constante nas aulas de LEM, uma vez que não 

há como se comunicar sem a compreensão da fala do outro que, como exposto acima, é 

                                                           
40 A partir de agora apenas o termo em inglês, listening, será usado. 
41 “[...] you can be “exposed” to great quantities of input, but what counts is the linguistic information that you 

ultimately glean from that exposure through conscious and subconscious attention, through cognitive strategies 

of retention, through feedback, and through interaction.”   
42 The term listening is used in language teaching to refer to a complex process that allows us to understand 

spoken language. Listening, the most widely used language skill, is often used in conjunction with the other skills 

of speaking, reading and writing. Listening is not only a skill area in language performance, but is also a critical 

means of acquiring a second language (L2). Listening is the channel in which we process language in real time - 

employing pacing, units of encoding and pausing that are unique to spoken language. 
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característica da linguagem falada. Logo, para que o listening se desenvolva em língua 

estrangeira é necessário interação. O ouvinte primeiramente processa o que ouviu, determina 

o gênero utilizado (notícia de rádio, um aviso, etc.), em seguida infere significados, contextos. 

Inicialmente ele ativa seu conhecimento prévio sobre o assunto, a seguir sinaliza 

entendimento do sentido literal da mensagem, compreende o que foi dito, determina o que 

reter na memória e, por fim, apaga as informações irrelevantes. Esse processo dura frações de 

segundos.  

Em sequência, vale mencionar o que Richards e Schmidt (2010) apontam para a 

aquisição de listening em língua estrangeira: 

 

[...] O estudo dos processos de compreensão de listening na aquisição de segunda 

língua centra-se no papel das unidades linguísticas individuais [...], bem como no 

papel das expectativas do ouvinte, na situação e no contexto, no conhecimento de 

mundo e no assunto. Por conseguinte, ele inclui ambos os processos de top-down e 

de bottom-up. Enquanto as abordagens tradicionais de ensino da língua tendiam a 

não enfatizar a importância da compreensão de listening, as abordagens mais 

recentes enfatizam o papel do listening na construção de competências linguísticas e 

sugerem que mais atenção deve ser dada ao ensino de listening nos estágios iniciais 

de aprendizagem de segunda língua ou de língua estrangeira. As atividades de 

compreensão auditiva tipicamente abordam uma série de funções de listening, 

incluindo o reconhecimento [...], orientação [...], a compreensão das ideias 

principais, e compreensão e lembrança de detalhes.43 (RICHARDS E SCHMIDT, 

2010, p. 344) 

 

Ressalta-se que é muito difícil para os estudantes entenderem o que os nativos de 

determinada língua dizem. A justificativa mais comum é que “os nativos falam muito rápido”. 

Vários fatores contribuem para que isso ocorra. Primeiramente o não conhecimento de 

grafemas, fonemas, palavras, vocábulos em geral, junção de sons, formas reduzidas, 

entonação, gírias, redundâncias, sotaques, etc. O professor deve trabalhar com essas 

dificuldades, variando continuamente.  

A respeito da dificuldade de compreender o que nativos de determinado idioma falam, 

Malmberg (1970) esclarece que: 

 

                                                           
43 The study of listening comprehension processes in second language learning focuses on the role of individual 

linguistic units […] as well as the role of the listener’s expectations, the situation and context, background 

knowledge and the topic. It therefore includes both top-down processing and bottom-up processing. While 

traditional approaches to language teaching tended to underemphasize the importance of teaching listening 

comprehension, more recent approaches emphasize the role of listening in building up language competence and 

suggest that more attention should be paid to teaching listening in the initial stages of second or foreign 

language learning. Listening comprehension activities typically address a number of listening functions, 

including recognition […], orientation […], comprehension of main ideas, and understanding and recall of 

details.  
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[...] a simples capacidade auditiva é somente um dos muitos meios auxiliares de que 

dispomos para a percepção da fala. E note-se bem: o ouvido só não basta, mesmo 

que seja perfeito. Temos que interpretar a onda sonora com a ajuda do padrão que o 

próprio sistema fonológico coloca à disposição. O referido padrão é, pois, uma 

convenção social. Deste modo, se não dominamos o sistema, não captaremos o que 

foi dito, ainda que o nosso ouvido funcione perfeitamente. (MALMBERG, 1970, p. 

46) 

 

 No listening, há técnicas de bottom-up e top-down. As atividades feitas a partir de 

bottom-up abrangem a compreensão de fonemas, vocábulos, de sinais referentes ao discurso, 

entonação. Por outro lado, as técnicas de top-down são mais abrangentes, exigindo 

compreensão do assunto em geral e, para isso, os discentes devem acionar seu conhecimento 

prévio a fim de fazer inferências. Eles podem ter diferentes objetivos ao exercitar o listening. 

Podem ouvir com o propósito de reconhecer o assunto geral, para detectarem alguma 

informação específica, para responder a perguntas definidas, para selecionar partes relevantes, 

entre outros. 

 Os professores devem propor práticas de listening em suas aulas de maneira integrada 

às outras habilidades, fazendo com que tudo seja natural. Além disso, devem motivar os 

alunos, utilizar linguagem autêntica, considerar as respostas dos estudantes cuidadosamente, 

encorajando-os a desenvolver suas estratégias de escuta, incluindo ambas as técnicas em aula 

(bottom-up e top-down). Esses recursos podem ser utilizados para todos os níveis de 

conhecimento da língua, inclusive para iniciantes. É por meio da prática que se consegue 

desenvolver um ouvido mais apurado e que, paulatinamente, obterá resultados positivos. 

 

1.3.4 Speaking – Falar44  

   

O ato de falar em inglês, na escola pública, é pouco utilizado efetivamente. Há vários 

motivos para que isso ocorra. Primeiramente, destaca-se o despreparo da maioria dos 

docentes. Em consequência disso, os discentes não têm iniciativa, são desmotivados a tentar 

se expressar em LEM. O que agrava este cenário é a justificativa de que eles não “precisam” 

falar inglês. Compreende-se essa atitude uma vez que, como já dito anteriormente, após o 

término da Educação Básica, muitos passarão por avaliações, como os vestibulares, e 

nenhuma delas testará a oralidade dos adolescentes. Sabe-se que os jovens são imediatistas e, 

por não necessitarem de se expressar em inglês em seu dia a dia, a conscientização de que a 

oralidade é necessária se torna cada vez mais difícil.  

                                                           
44 A partir de agora apenas o termo em inglês, speaking, será usado. 
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Todavia, estudam-se meios para tornar o ensino do inglês significativo e o speaking é 

de suma importância para a aquisição de qualquer língua estrangeira. Uma vez que: “A fala 

não é herdada, mas um costume adquirido.” (MALMBERG, 1970, p. 51), há de se relatar a 

definição dessa habilidade. Para Bygate (2001): “Falar em uma segunda língua (L2) envolve 

desenvolvimento de um tipo particular de habilidade comunicativa. A linguagem falada, 

devido a suas circunstâncias de produção, tende a diferir da linguagem escrita nos padrões 

gramaticais, lexicais e discursivos.”45 (BYGATE, 2001, p. 14)  

Brown (2007) levanta questões interessantes referentes ao ensino da oralidade. A 

primeira delas é se devemos ensinar pronúncia, uma vez que geralmente não é de interesse 

dos alunos. Afirma-se, assim como Brown (2007), que, mesmo sabendo que é extremamente 

difícil, principalmente por adultos, adquirir uma pronúncia bem próxima da utilizada por 

nativos de uma língua, os exercícios de prática de fonética são relevantes, pois auxiliam até 

mesmo no listening. O segredo está em preparar práticas que sejam atrativas e úteis para o 

contexto em que se trabalha.  

Outra questão importante que Brown (2007) apresenta em relação à fluência, é saber 

ponderar se se pode permitir que os estudantes utilizem a língua estrangeira continuamente, 

mesmo que haja muitos erros gramaticais, ou se deve-se interrompê-los o tempo todo para que 

atentem à exatidão das estruturas, da gramática correta das frases. O adequado é dosar 

sempre. É possível corrigi-los após uma conversa, demonstrando os erros cometidos, pois há 

várias atividades que podem ser feitas a fim de que não se sintam constrangidos e 

desmotivados a falar em inglês. 

A interação é primordial em procedimentos que envolvam conversas e/ou diálogos. 

Uma vez que, a pessoa com quem se fala é de suma importância no ato de comunicar-se. 

Assim, se esta falha, também falha a outra. Por isso, a interação entre os locutores é essencial. 

O professor deve atentar para a prática significativa, deve ensinar, demonstrar porque escolher 

tais vocábulos e/ou expressões em vez de outros, como tomar decisão na hora de falar com 

alguém, e praticar em demasiado, para que o ato de falar se torne natural.  

Há de se considerar, ainda, as muitas dificuldades para produzir linguagem falada. 

Basicamente são as mesmas apontadas na habilidade de escuta, uma vez que as duas 

habilidades são interdependentes. O que se pode fazer em sala de aula é utilizar determinadas 

                                                           
45 Speaking in a second language (L2) involves the development of a particular type of communication skill. 

Oral language, because of its circumstances of production, tends to differ from written language in its typical 

grammatical, lexical and discourse patterns. 
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estratégias como dramatização, imitação e ainda drills46. Drilling é algo que incomoda vários 

profissionais de ensino, pois muitos acreditam que não há sentido em se repetir algo que não 

se entende. Brown (2007) alerta que não há nada de errado em usar drilling nas aulas, 

principalmente em níveis iniciais. Os alunos estão ouvindo e treinando sua oralidade, 

obviamente que de forma controlada, mas esse passo é importante para o desenvolvimento e 

aquisição da habilidade de fala.  

Claire Kramsch (2001) corrobora nessa perspectiva ao dizer que: “o sucesso de 

qualquer atividade comunicativa é fortemente determinado pela forma como os participantes 

percebem o contexto da situação e moldam-na de acordo com suas habilidades verbais e não-

verbais.47” (KRAMSH, 2001, p. 49 e 50). A compreensão do que está acontecendo durante 

determinada tarefa é essencial para que se envolvam significativamente e, assim, consigam 

desenvolver a habilidade oral.  

De tal modo, Krashen (1985) afirma que o que impede a conversação em inglês é 

principalmente a falta de motivação, a baixa autoestima e ansiedade exaustiva fazendo com 

que haja um bloqueio mental, impedindo a compreensão das explicações do professor, o que 

leva a não aquisição do idioma estrangeiro. Diante desta situação, o que fazer para que 

consigam superar suas dificuldades? Acredita-se, assim como Krashen (1983), que, apesar de 

todos os obstáculos e limitações, as pessoas aprendem algo “fazendo” esse algo. Iniciar 

conversas curtas, prazerosas, sem o peso e a pressão de uma avaliação, é um dos caminhos. 

Uma conversa autêntica é sempre estimulante; jogos ajudam bastante e de maneira 

subconsciente; atuações teatrais incitam a desenvoltura da oralidade bem como atitudes 

comportamentais. Encorajar, motivá-los a fim de que utilizem as poucas horas reservadas para 

o estudo do inglês de forma mais eficiente, para que a prática realmente exista. Além disso, o 

professor deve corrigir e dar feedback necessário aos estudantes, sempre de forma positiva, 

possibilitando que eles percebam o progresso na aquisição do idioma.   

 

 

 

 

 

                                                           
46 Drill é um exercício de substituição. Dá-se uma estrutura pronta ao aluno, sendo que uma parte deve ser 

substituída por algum verbo, substantivo ou qualquer outro termo que faça sentido. Os drills não são muito bem 

vistos por profissionais da abordagem comunicativa por acreditarem que os estudantes apenas reproduzem o que 

ouvem sem compreenderem o que estão falando.  
47 In the classroom, the success of any communicative activity is heavily determined by the way the participants 

perceive the context of situation and shape it accordingly through their verbal and non-verbal behaviour. 
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1.4 CLT e o Binômio Língua-Cultura  

  

 Como resultado das experiências na segunda fase do CLT, já relatadas nesta pesquisa, 

o ensino de cultura nas aulas de língua tornou-se tão importante quanto o ensino das quatro 

habilidades. 

 Entretanto, estudiosos divergem quanto à própria definição dos termos língua e 

cultura. Somam-se a isso, as diferentes áreas do conhecimento como a antropologia, a 

sociologia, a linguística aplicada que os tomam por olhares distintos. Para este estudo, 

entende-se, pelas palavras do teórico dos Estudos Culturais, Bhabha (2003) que a cultura deve 

ser vista como um momento “dentre uma pluralidade de práticas que são diferentes, mas que 

devem ocupar o mesmo espaço de inclusão e articulação.48” (BHABHA, 2003, p. 57). 

Destaque-se, igualmente, que, para Brown (2007), a cultura “é um modo de vida. É o contexto 

no qual existimos, pensamos, sentimos, e nos relacionamos com os outros.49” (BROWN, 

2007, p. 132).  Juntando-se os dois pensamentos, pode-se concluir que o modo pelo qual as 

pessoas vivem e, consequentemente, se expressam deve ser objeto de estudo dentro das 

práticas nas aulas de aquisição de qualquer língua estrangeira. Fato complexo de lidar, 

principalmente com o inglês, que possui tantas variantes em diferentes culturas mundiais.  

Como reflexão inicial, tomou-se a concepção de Kramsch (1998) no que diz respeito à 

Língua: “A língua é o principal meio pelo qual conduzimos nossas vidas. Quando usada em 

contextos comunicacionais, ela se conecta com a cultura de maneiras múltiplas e 

complexas.50” (KRAMSCH, 1998, p. 03). Assim, entende-se que, para aprender qualquer 

idioma, faz-se necessário o entendimento de sua cultura-alvo, embora saiba-se de sua 

complexidade. Se língua e cultura interagem entre si, ao ensinar-se o inglês, por exemplo, não 

seria possível a não reflexão sobre a cultura de determinado povo, uma vez que esta é 

manifestada por meio da língua que se usa.  A diversidade cultural é algo que faz com que 

estudantes de determinado idioma devam se manter em constante contato com a 

língua/cultura-alvo. Hanna (2013) ao citar Lewis (2006) depreende de tal pensamento: 

 

Ao reconhecermos que as culturas são formadas a partir dos significados que as 

pessoas constroem e compartilham, aceitamos, além disso, que as culturas 

contemporâneas no mundo ocidental compõem um contexto de significados 

existentes e que, ao mesmo tempo, estabelecem uma dinâmica que estimula a 

                                                           
48 Culture must be seen as a moment caught “in between a plurality of practices that are different and yet must 

occupy the same space of adjucation and articulation”. 
49 Culture is a way of life. It is the context within which we exist, think, feel, and relate to others. 
50 “Language is the principal means whereby we conduct our social lives. When it is used in contexts of 

communication, it is bound up with culture in multiple and complex ways.” 



49 
 

produção e disseminação de novos significados. Ao pensarmos em cultura, 

fronteiras não poderiam ser imaginadas. As linhas que esboçamos, quando abertas, 

porosas e evanescentes, tornam-se prontas para absorver novos significados e textos, 

novas práticas e ideologias. (HANNA, 2013, p. 4) 

 

Questiona-se, no entanto, o que fazer para que os alunos aprendam um ou mais 

idiomas em conformidade com as culturas-alvo. Entende-se que o professor deve ensinar 

língua e cultura concomitantemente, lembrando que não se deve apontar estereótipos, pois, 

quanto maior a diversidade cultural que se traz para discussão, maiores chances os estudantes 

têm de reconhecer sua própria cultura. Ainda hoje, percebe-se que há profissionais que 

transmitem dados sobre povos de determinados países superficialmente, ignorando, assim, na 

visão de Kramsch (2001), o fato de que cultura é socialmente construída, é um produto de 

percepções pessoais.  

Nessa mesma perspectiva, Kramsch (2001) esclarece que:  

 

Na verdade, o ensino em sala de aula é um ato de malabarismo que exige decisões 

instantâneas baseadas em conhecimento local e global e em uma compreensão 

intuitiva da situação. Muitas das decisões que professores fazem são baseadas em 

compromissos entre: como eles percebem as necessidades de seus alunos e como 

eles veem o seu papel e sua responsabilidade como professores. Estes fatores muitas 

vezes são contraditórios uns com os outros e requerem juízo pessoal baseado num 

entendimento amplo e diferenciado o mais que possível sobre o que está 

acontecendo naquele determinado momento na sala de aula.51 (KRAMSCH, 2001, p. 

03) 

 

Assim, reconhece-se que pode haver dificuldades em se lidar com culturas em sala de 

aula. As diferenças, variedades e crenças elevam o grau de complexidade. Conforme Kramsch 

(2001), ao se considerar a complexidade humana, a comunicação em língua estrangeira 

deveria ser “tudo, porém, impossível. No entanto, mais do que nunca, nós nos entendemos, 

ainda que sem perfeição, ainda que temporariamente.52” (KRAMSCH, 2001, p. 1). 

Salienta-se assim, o pensamento de Hanna (2012) sobre o assunto:  

 

 

                                                           
51 Indeed, classroom teaching is a juggling act that requires instant-by-instant decisions based on both local and 

global knowledge and on an intuitive grasp of the situation. Many of the decisions teachers make are based on 

compromises between how they perceive the needs of their students and how they view their role and their 

responsibility as teachers. These many factors are often in contradiction with one another and call for personal 

judgement based on as broad and differentiated an understanding as possible about what is going on at that 

particular moment in the classroom. 
52 Given these differences and the enormous complexity of human relations, communication in general and, […] 

communication in a foreign language, should be all but impossible. And yet, more often than not, we do 

understand one another, however imperfectly, however temporarily. 
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Nessas condições, padrões sociais e culturais que dão significado às pessoas são 

expostos, ao mesmo tempo em que situações de contato linguístico tornam-se reais – 

ao lado da língua e da cultura, a identidade, a interculturalidade, a pluralidade 

cultural, o hibridismo cultural e a globalização cultural passam a compor a 

nomenclatura que examina os avanços no ensino-aprendizado de línguas. (HANNA, 

2012, p. 74). 

  

Devido a esses obstáculos que se encontram no campo do ensino de cultura nas aulas 

de língua, observa-se que seu ensino ainda é falho, sobretudo no ensino público da Educação 

Básica brasileira. Os docentes, assim como os discentes, devem aprofundar, igualmente, seus 

conhecimentos, com o propósito de encontrar maneiras que levem a compreensão de si 

próprios.  

Ainda conforme as premissas de Kramsch (2001), conclui-se que os desafios 

aumentam para todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem de línguas, já que 

existem vários propósitos diferentes a serem alcançados. Se todo estudante tem motivos 

diferentes para estudar um novo idioma, este deve aprender a lidar com o paradoxo de 

descobrir por meio dessa língua desconhecida sua própria identidade nacional, étnica, e ainda 

pessoal. Os docentes devem, por sua vez, lidar com o dilema de trabalhar com os conteúdos 

impostos pelas instituições, e, ao mesmo tempo, com os valores de uma cultura estrangeira, 

além de tentar fazer com que os estudantes se tornem cidadãos críticos. Por isso, a cada passo 

dado nesse processo complexo, os desafios educacionais demandam ação e reflexão.  

 

1.5 A Era Pós-Método 

  

 Por séculos, professores de língua estrangeira ao redor do mundo buscam por um 

método ideal de ensino para que possam adotar e, consequentemente, obter resultados 

positivos com seus alunos. Observa-se que, no decorrer da história da humanidade, várias 

tentativas foram feitas para se criar um método eficiente. No entanto, notam-se conflitos de 

ideias e até mesmo alguns relacionados à nomenclatura de termos, o que se faz necessário 

recorrer ao linguista B. Kumaravadivelu, que discorre sobre o Pós-Método. 

 A era Pós-Método, segundo Kumaravadivelu (1994), não indica que outro método fora 

encontrado, mas que se vive um paradigma na tentativa de encontrar uma alternativa ao 

método e não um método alternativo. Sabe-se que essa perspectiva se encontra na estrutura 

da Abordagem Comunicativa, entretanto, com alguns princípios distintos, que serão descritos 

adiante neste estudo. 
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A partir deste período, nota-se que há distinção entre os termos ‘método’ e 

‘metodologia’. Verifica-se que ambos os termos, até então, eram utilizados amplamente e sem 

os devidos cuidados que se deve ter ao adentrar-se neste campo do ensino de idiomas. 

Sumariamente, compreende-se que, de acordo com Kumaravadivelu (2008), o termo ‘método’ 

abrange os trabalhos realizados por teóricos, estudiosos, especialistas que produzem materiais 

de ensino, artigos, pesquisas sobre o assunto. E, ‘metodologia’ restringe-se ao trabalho do 

professor em sala de aula. Ou seja, é o que ele faz com o método a ele apresentado. É o fazer 

acontecer, e isto implica ação, conforme se depreende da citação a seguir: 

 

Método é a construção; metodologia é a condução. Método é a noção de um 

especialista derivada de um entendimento de teorias da língua, do aprendizado da 

língua, e do ensino da língua. É também refletido na construção do currículo, de 

produção de livros didáticos, e, acima de tudo, em procedimentos recomendados 

para serem usados em sala de aula. Metodologia, por outro lado, é o que o professor 

faz em sala de aula no intuito de maximizar as oportunidades de aprendizado para 

seu aluno.53 (KUMARAVADIVELU, 2008, p. 162 e 163). 

 

Outro grande ponto de discussão e de não entendimento entre estudiosos está acerca 

dos termos abordagem, método, técnica. Anthony (1963), pesquisador e precursor da 

problemática dessas nomenclaturas, pensou esses termos da seguinte maneira: entende-se por 

abordagem o segmento que lidera o aprender de uma língua. A abordagem lida com a 

natureza do idioma. Deste modo, tem-se uma abordagem comunicativa, ou ainda, 

interacional. O método trilhará os caminhos da abordagem escolhida. Trará os princípios 

teóricos que regem o estudo de línguas estrangeiras, ou seja, conceitos sistêmicos da língua, 

além de conteúdos a serem apresentados. Almeida Filho (1998) acrescenta que: “A palavra 

método pode se referir a material didático ou a um dado conjunto de procedimentos de ensino 

e, ou aprendizagem propriamente ditos.” (ALMEIDA FILHO, 1998). 

Logo, para uma mesma abordagem, há vários métodos que podem ser criados. Por sua 

vez, os métodos são implementados por meio de técnicas. A técnica abrange as atividades 

efetivamente realizadas em sala de aula pelo professor que optou por determinada abordagem, 

por determinado método, e que finalmente faz acontecer aprendizado por meio destes 

determinantes.  

Sabe-se que os métodos da área de ensino de línguas estrangeiras surgiram na primeira 

metade do século XX, como uma promissora proposta que supriria as necessidades de 

                                                           
53 Method is a construct; methodology is a conduct. Method is an expert’s notion derived from an understanding 

of the theories of language, of language learning, and of language teaching. It is also reflected in syllabus 

design, textbook production, and, above all, in recommended classroom procedures. Methodology, on the other 

hand, is what the teacher does in the classroom in order to maximize learning opportunities for the learner.  
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professores de idiomas e de seus alunos. Com o passar dos anos, descobertas relacionadas aos 

campos da psicologia e da linguística resultaram em considerações que levaram a um ensino 

eficaz, reflexivo até chegar-se ao Pós-Método dos dias atuais.  

Vários destes métodos foram vivenciados durante o último século. Para citar os mais 

utilizados no Brasil: o Método de Tradução e Gramática, o Direto e o Áudio Lingual. Cada 

um com suas crenças e particularidades, porém com o mesmo objetivo: o de tentar suprir as 

dificuldades de aprendizagem de milhares de pessoas diante do desafio de dominarem um 

idioma estrangeiro. 

Kumaravadivelu (1994, 2001, 2003, 2008) discute vastamente o termo Condição Pós-

Método. Nele, constata-se a mistura de dois ou mais métodos, isso porque se percebeu que 

não há apenas um ideal que envolve todas as necessidades dos alunos de uma língua 

estrangeira. Dessa forma, o uso de diferentes métodos, tendo como foco as necessidades e 

dificuldades de diversos estudantes, torna-se de grande valia. 

O início da Era Pós-Método deu-se na década de 1990 com duas vertentes inéditas até 

então. De um lado, viu-se uma corrente que enfatizava a necessidade de se ir além das 

limitações de métodos e encontrar estratégias eficientes de ensino (Clarke, 1994; 

Kumaravadivelu, 1994; Prabhu, 1990 – apud Kumaravadivelu, 2001). Por outro, houve ênfase 

no modelo de profissional que fosse criativo (Freeman & Johnson, 1998; Johnson, 2000; 

Woods, 1996 – apud Kumaravadivelu, 2001).  

Kumaravadivelu (2001) define o termo “Pós-Método”, primeiramente pelo viés da 

pedagogia, que, a seu ver, vai além daquela que envolve as estratégias usadas nas aulas e 

outros recursos, ou seja, uma pedagogia em seu sentido mais amplo, que engloba contextos 

históricos, políticos, e socioculturais que, direta ou indiretamente, apreendem a aprendizagem 

de segunda língua. Após o entendimento do termo pedagogia, o Pós-Método é definido por 

três vertentes relacionadas à pedagogia, as quais Kumaravadivelu (2008) chama de: 

particularidade, praticabilidade e possibilidade.  

 

1.5.1 Pedagogy of Particularity – Pedagogia da Particularidade  

 

 Kumaravadivelu (2008) esclarece que o parâmetro da “particularidade” é o mais 

importante dentre os três, uma vez que “apresenta ênfase nas exigências locais, além das 

experiências ali vivenciadas”. (KUMARAVADIVELU, 2008, p. 171). Isso significa que 

ignorar a particularidade é pôr em risco o aprendizado. Não considerar o contexto dos 
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estudantes e seus perfis desfavorece o processo ensino-aprendizagem, que, em muitos casos, 

pode ser nulo para muitos que não veem sentido no que aprendem.  

Toda e qualquer pedagogia deve ter a sua particularidade. Ao tratar-se de ensino-

aprendizagem de língua estrangeira essa particularidade tem um peso a mais. Ao se ensinar o 

inglês, por exemplo, tem de se considerar o grupo particular de professores que trabalharão 

com um grupo particular de alunos, que, por sua vez, têm determinados objetivos 

enquadrados em um contexto cultural específico. Nas palavras de Kumaravadivelu (2001): 

“uma pedagogia de particularidade, assim, é incompatível à noção de que há um conjunto de 

metas e objetivos pedagógicos que são realizáveis por meio de um conjunto de princípios e 

procedimentos pedagógicos.”54 (KUMARAVADIVELU, 2001, p. 538). Em outras palavras, 

essa pedagogia não pode ser constituída sem uma interpretação global de situações 

particulares e não pode ser aperfeiçoada sem a melhoria dessas situações. Novamente cita-se 

Kumaravadivelu (2001): “Toda pedagogia, assim como toda política, é local.” 

(KUMARAVADIVELU, 2001, p. 539). Isso retrata bem o que o linguista quer dizer sobre a 

particularidade. Não se pode ignorar o contexto histórico, político, cultural e pedagógico.  

Os profissionais que lidam com o ensino de línguas estrangeiras devem possuir 

consciência crítica sobre o que significa a particularidade. A respeito disso, Kumaravadivelu 

(2001) diz que: 

 

Do ponto de vista pedagógico, particularidade é ao mesmo tempo uma meta e um 

processo. Uma pessoa trabalha simultaneamente para e por meio da particularidade. 

É um avanço progressivo de meios e fins. Isto quer dizer, que é a consciência crítica 

sobre as exigências locais que desencadeiam a exploração e a realização de uma 

pedagogia da particularidade.55 (KUMARAVADIVELU, 2001, p. 539) 

 

Os professores, sob essa perspectiva, atuam em um ciclo que envolve observação, 

reflexão e ação. A ação é pré-requisito para o bom desenvolvimento de uma pedagogia que é 

sensível ao contexto em que está inserida. É a experiência vivida dentro de sala de aula e a 

consciência de uma pedagogia da particularidade que fará com que os eles atuem. Por isso, a 

particularidade está ligada à praticabilidade do ensino de uma língua estrangeira.  

 

 

 

                                                           
54 “A pedagogy of particularity, then, is antithetical to the notion that there can be one set of pedagogic aims and 

objectives realizable through one set of pedagogic principles and procedures.” 
55 From a pedagogic point of view, particularity is at once a goal and a process. One simultaneously works for 

and through particularity. It is a progressive advancement of means and ends. That is to say, it is the critical 

awareness of local exigencies that trigger the exploration and achievement of a pedagogy of particularity. 
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1.5.2 Pedagogy of Practicality – Pedagogia da Praticabilidade 

 

 A praticabilidade engloba a relação teoria-prática. Estudiosos apontam que o professor 

crítico não apenas aplica as teorias por ele conhecidas, como também teoriza suas próprias 

práticas. Logo, o docente que assim atua consegue unir ação e reflexão. Este parâmetro enfoca 

a reflexão e a ação do professor que também são centradas em suas experiências e intuições. 

Esse profissional tem um potente senso do que funciona ou não, em sala. Ele ainda põe em 

prática teorias criadas por estudiosos, e moldam-nas de acordo com seu público alvo.  

A praticabilidade está relacionada à experiência de cada professor. Ao se acreditar que 

se tem teorias em demasiado, e que, ao mesmo tempo, ainda falta aquela que preencheria 

todas as lacunas que norteiam o ensino-aprendizagem de uma língua, ele age de forma 

inconsciente para atender às necessidades dos estudantes, além de fazer com que o processo 

ensino-aprendizagem aconteça de modo adequado para os alunos.  

Assim, a pedagogia da praticabilidade acontece quando há ação no pensamento e 

pensamento na ação (Hanna, 2009). Kumaravadivelu (2001) indica estudiosos (Elliott, 1991; 

Freeman, 1998; O’Hanlon, 1993) que apontam para uma dicotomia entre duas teorias: a 

profissional e a pessoal.  As teorias profissionais são aquelas criadas por especialistas e que 

foram transmitidas para os institutos e centros educacionais e geralmente são muito 

valorizadas. Por outro lado, há as teorias pessoais que são as desenvolvidas por professores ao 

interpretar e aplicar as teorias profissionais enquanto estão efetivamente em sala de aula. 

Indiscutivelmente estas são ignoradas. Surge, assim, uma demarcação entre teoria e prática, 

ou melhor, entre as teorias dos especialistas e as dos docentes. 

 Os professores, por muito tempo, foram vistos como aqueles capacitados em aplicar as 

teorias pensadas por estudiosos. Todavia, por meio do uso dessas teorias, de sua reflexão, de 

seu julgamento, se útil ou não, e de ações, os professores começam a se destacar em uma 

abordagem reflexiva. Destacam-se alguns destes pensadores: Elliott, 1991; Giroux, 1988; 

Kincheloe, 1993; Zeichner, 1996; todos citados por Kumaravadivelu (2001), que 

complementa: 

A pedagogia da praticabilidade, como a vejo, procura superar algumas deficiências 

inerentes à teoria-versus-prática, às dicotomias ‘teoria dos especialistas-versus-teoria 

dos professores’ por encorajar e possibilitar que os professores por si só teorizem a 

partir de sua prática e pratiquem o que teorizam.56 (KUMARAVADIVELU, 2001, p. 

251) 

 

                                                           
56 A pedagogy of practicality, as I visualize it, seeks to overcome some of the deficiencies inherent in the theory-

versus-practice, theorists’-theory-versus-teachers’-theory dichotomies by encouraging and enabling teachers 

themselves to theorize from their practice and practice what they theorize. 
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 Resumidamente, a pedagogia da praticabilidade visa uma teoria de prática suscitada 

por docentes. Em vista disso, nenhuma teoria de prática pode ser útil e utilizada sem ser 

praticada. O professor é a pessoa mais qualificada para adequar, se necessário, as teorias de 

especialistas, produzindo, assim, a sua própria. Kumaravadivelu (2001) finaliza por sintetizar 

que o ensino-aprendizagem é a consciência, por vezes inexplicável, do professor que constitui 

o bom ensino. A praticabilidade é, ainda, um mecanismo que maximiza as possibilidades de 

transformação dentro e fora da sala de aula, é nesse sentido que ela se torna a pedagogia da 

possibilidade.  

 

1.5.3 Pedagogy of Possibility – Pedagogia da Possibilidade  

 

    A Pedagogia da Possibilidade nasce a partir das ideias do educador brasileiro Paulo 

Freire, uma vez que qualquer pedagogia está relacionada com poder e domínio, e deve existir 

para abolir as desigualdades sociais. Professores e alunos devem questionar o status quo de 

suas posições que os mantém subjugados. Sabe-se que os discentes não chegam à escola 

sendo uma “tábula rasa”, vazios, sem nada que enriqueça as aulas de qualquer disciplina. 

Sendo assim, o conhecimento que trazem para a escola é tão valioso quanto a própria aula que 

se ministra.  

O avanço na construção do conhecimento deve acontecer a partir de um ponto 

significativo. O maior objetivo da educação seria, nos moldes freireanos, fazer com que todos 

os estudantes, em especial os adultos, saiam do campo do status quo. Para Freire (1996), 

utilizar o conhecimento que o aluno traz consigo é primordial à continuidade da aquisição de 

conhecimento. É por meio deste que é possível, eis a possibilidade de Kumaravadivelu, 

construir o conhecimento para que o indivíduo seja atuante e crítico no mundo de hoje. 

Essa pedagogia, de igual forma, preocupa-se com a identidade individual dos 

discentes. Ao se aprender um idioma estrangeiro, mais do que qualquer outra disciplina, eles 

se deparam com situações pelas quais podem compreender as organizações sociais, políticas, 

culturais, o que acarreta o entendimento de quem eles são como indivíduos que convivem em 

tal sociedade, pertencente a tal contexto histórico-cultural.  

Os professores de língua estrangeira, igualmente, não podem ignorar a realidade 

sociocultural que influencia a formação identitária dos educandos dentro da escola, nem 

podem separar as necessidades linguísticas das necessidades sociais destes. Kumaravadivelu 

(2001) acrescenta que: “[…] os professores de idiomas não podem esperar que conseguirão 

cumprir plenamente suas obrigações pedagógicas sem, ao mesmo tempo, cumprir suas 
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obrigações sociais.”57 (KUMARAVADIVELU, 2001, p. 544). Estes profissionais devem ter 

consciência plena da realidade social que molda suas vidas e de sua capacidade de 

transformar a realidade.  

Percebe-se, dessa forma, que as três perspectivas de pedagogias de Kumaravadivelu se 

misturam e se confundem entre si. Essas premissas fazem com que o quadro educacional seja 

composto da participação de professores e alunos. No Pós-Método, de acordo com 

Kumaravadivelu (2001), o papel de cada um destes é igualmente diferenciado. “O aprendiz no 

Pós-Método é autônomo.”58 (KUMARAVADIVELU, p. 545). Isso apenas acontece porque os 

estudantes desejam ter controle de seu processo ensino-aprendizagem.  

Constata-se que há, basicamente, três tipos de autonomia: a acadêmica, a social, e a 

liberatória. Kumaravadivelu (2001) explica que: “se a autonomia acadêmica capacita os 

discentes a serem estudantes efetivos, e a autonomia social encoraja-os a serem pares 

colaborativos, a autonomia liberatória fortalece-os a serem pensadores críticos.”59 

(KUMARAVADIVELU, p. 545). Assim, os professores podem criar atividades para que estes 

três tipos de autonomia sejam desenvolvidos. Um bom exemplo é o trabalho com projetos, 

que produz independência e responsabilidade nos discentes.  

O papel do professor, sob a perspectiva do Pós-Método, também é diferenciado. Este, 

assim como os alunos, possui autonomia, pois constrói e implementa suas próprias práticas ao 

se deparar com as particularidades dos discentes. Todavia, isso apenas ocorre se o docente 

tiver determinação e consciência de suas decisões.  Quando ele entra em determinada 

instituição para lecionar, já sabe qual currículo deve seguir, assim como o método a utilizar. 

Após conhecer os alunos, de certa forma, este profissional vai fazendo ajustes, mudanças, até 

o ponto de conseguir atuar de maneira ímpar com suas turmas. Segundo Kumaravadivelu 

(2001), o fator que leva o professor a se inserir nos parâmetros da particularidade, da 

praticabilidade e da possibilidade é a indagação que ele faz a si mesmo, e partir daí, vai em 

busca de respostas para que a mudança seja efetivada.  

Importante mencionar que os cursos de formação para docentes devem ser 

reestruturados de acordo com os contextos e ser voltados para o professor, e não para a 

educação em geral. Assim, salienta-se que o professor traz consigo práticas, conhecimentos e 

experiência, por isso deve-se reconhecer seu ponto de vista. Nas palavras de Kumaravadivelu 

                                                           
57  […] language teachers cannot hope to fully satisfy their pedagogic obligations without at the same time 

satisfying their social obligations. 
58 The postmethod learner is an autonomous learner. 
59 If academic autonomy enables learners to be effective learners, and social autonomy encourages them to be 

collaborative partners, liberatory autonomy empowers them to be critical thinkers. 
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(2001): “reconhecer as vozes e as visões dos futuros professores significa legitimar os seus 

conhecimentos e experiência e incorporá-los como uma parte importante do diálogo entre 

educadores e futuros educadores.”60 (KUMARAVADIVELU, 2001, p. 552)   

O Pós-Método reconhece que há muitas questões a serem respondidas, os desafios são 

enormes, uma vez que seu estudo está inconcluso. Teorizar mudanças, que em si são 

complexas, não é tarefa tão simples de realizar, principalmente quando se vive uma situação 

estruturada, concluída, como é o caso da Abordagem Comunicativa.  

Importante salientar que esta pesquisa não se dispõe a solucionar as divergências entre 

Abordagem Comunicativa e Pós-Método, ou ainda se o Pós-Método é apenas mais um 

método ou não, ou se ele surgiu para extinguir todos os métodos de ensino anteriores.  

O principal objetivo deste estudo é propor sugestões que possam aprimorar o ensino e 

a aprendizagem do inglês na Educação Básica, independentemente se por meio de inovações 

do Pós-Método, ou por meio de práticas condizentes com a Abordagem Comunicativa, ou, 

ainda, por meio de outras abordagens mais tradicionalistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Recognizing prospective teachers’ voices and visions means legitimizing their knowledge and experience and 

incorporating them as an important part of the dialogue between teacher educators and prospective. 
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2. O ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA NA ESCOLA PÚBLICA – 

DOCUMENTOS OFICIAIS: PCNEM e CESP 

 

O principal objetivo deste capítulo é discorrer sobre os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio uma vez que a pesquisa está inserida em uma escola pública 

estadual paulista que apresenta seu projeto político-pedagógico pautado nos PCN (2000) e 

PCNEM (2000). Visto que este trabalho tem como foco o Ensino Médio, mais precisamente o 

último ano, aquele que precede a entrada dos estudantes no Ensino Superior e/ou no mundo 

do trabalho, a pesquisa concentrou-se nos documentos referentes a este período escolar, ou 

seja, os PCNEM, além do Currículo do Estado de São Paulo (CESP) (2012). 

 

2.1 Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM)  

 

Na introdução dos PCNEM (2000), nota-se que a escola pública brasileira de hoje tem 

como norte os Parâmetros Curriculares Nacionais. Acredita-se que grande parte das 

instituições públicas, assim como as privadas, consulta este documento oficial, pois, além de 

ser um texto de fácil compreensão e acesso, está dividido por área de conhecimento, 

favorecendo a sua utilização.  

Os Parâmetros são o resultado de um trabalho de especialistas e de educadores 

pertencentes a várias regiões brasileiras, no intuito de assessorar os profissionais da educação 

na realização de seus respectivos trabalhos em sala de aula. Esse documento pode conduzir 

seus leitores a reflexões sobre a prática docente, incluindo seus planejamentos e 

desenvolvimentos curriculares, colaborando para a melhoria e modernização profissional dos 

docentes atuantes na contemporaneidade brasileira. Os PCNEM (2000) são “de natureza 

indicativa e interpretativa, que propõem a interatividade, o diálogo, a construção de 

significados na, pela e com a linguagem.” (BRASIL (a), 2000, p. 2) 

Os PCNEM são um documento oficial que afirma estar “apoiado em competências 

básicas para a inserção de nossos jovens na vida adulta”, além de buscar “dar significado ao 

conhecimento escolar [...] e incentivar o raciocínio e a capacidade de aprender.” 61 (BRASIL 

(a), 2000, p. 4).  

                                                           
61 Os Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio são constituídos por quatro partes: Parte I – Bases 

legais; Parte II – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Parte 3 – Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias; Parte 4 – Ciências Humanas e suas Tecnologias. Cada documento foi criado separadamente. Por 

conta disso, nossas citações estarão identificadas da seguinte maneira: 

BRASIL (a), 2000. = significando a parte das Bases Legais; e 
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Do mesmo modo, verifica-se que a formação do aluno brasileiro deve constar de 

aquisição de conhecimentos básicos significativos, além da “preparação científica e a 

capacidade de utilizar as diferentes tecnologias relativas às áreas de atuação” (BRASIL (a), 

2000, p. 5).  

A respeito de seus princípios gerais, os PCNEM (2000) esclarecem que:  

 

Propõe-se, no nível do Ensino Médio, a formação geral, em oposição à específica; o 

desenvolvimento de capacidades de pesquisar, buscar informações, analisá-las e 

selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, formular, ao invés do simples 

exercício de memorização. (BRASIL (a), 2000, p. 5) 

 

Em vista disso, o processo de ensino-aprendizagem está focado nos atributos reais da 

vida do estudante que compreende o contexto do trabalho e das relações sociais.  

Todos esses objetivos surgem não de forma ocasional, mas, como resultado de um 

longo período histórico de mudanças profundas na sociedade. As Bases Legais que regem a 

Constituição Brasileira são um exemplo dessas mudanças.  

 

2.1.1 PCNEM – Bases Legais 

 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) confere ao 

nível médio de escolarização brasileira, que faz parte da Educação Básica, o estatuto de 

direito de todo cidadão. A respeito dessa afirmativa, o Art. 21 da LDB diz que: 

 

Art. 21. A educação escolar compõe-se de: 

I – Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e Ensino 

Médio; 

II – Educação superior. 
 

Isso significa que o estudante brasileiro deve desenvolver-se por meio de uma 

formação comum indispensável, a fim de tornar-se cidadão apto para ingressar no trabalho e 

dar continuidade aos seus estudos. 

Para tal, algumas competências são indispensáveis ao indivíduo que finaliza a 

educação básica. São elas:  

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
BRASIL (b), 2000. = significando a parte das Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. 
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capacidade de abstração, do desenvolvimento do pensamento sistêmico, [...] da 

criatividade, da curiosidade, da capacidade de pensar múltiplas alternativas para a 

solução de um problema, ou seja, do desenvolvimento do pensamento divergente, da 

capacidade de trabalhar em equipe, da disposição para procurar e aceitar críticas, da 

disposição para o risco, do desenvolvimento do pensamento crítico, do saber 

comunicar-se, da capacidade de buscar conhecimento. (BRASIL (a), 2000, p. 11 e 

12). 

 

Existem obstáculos que dificultam o alcance do número elevado de objetivos fazendo 

com que o desafio de se atuar na Educação Básica seja grande. No entanto, tem de se 

enfrentar os problemas em vez de apenas apontá-los numa sociedade em que as desigualdades 

humanas são significativas. Essa sociedade, que está em constante mudança, força a pessoa a 

pensar em alternativas que deem resultados positivos em qualquer área do conhecimento. Por 

conseguinte, vive-se a priorização da formação ética do indivíduo, além de seu 

desenvolvimento de autonomia intelectual e de pensamento crítico. 

Assim, depara-se com as considerações da Comissão Internacional sobre Educação 

para o século XXI, que foram incorporadas pela LDB.  

Eis o texto:  

 

a) a educação deve cumprir um triplo papel: econômico, científico e cultural; 

b) a educação deve ser estruturada em quatro alicerces: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser. (BRASIL (a), 2000, p. 14) 
 

 Entende-se que o “aprender a conhecer”, em síntese, faz com que o aluno adquira 

conhecimento significativo, que compreenda o real, com autonomia e capacidade de 

discernimento. O “aprender a fazer”, de modo geral, diz respeito ao emprego das teorias em 

práticas reais. O “aprender a viver” refere-se à convivência em conjunto, igualmente à 

produção de projetos comuns e resolução de conflitos. E, finalmente, observa-se o “aprender 

a ser”, que remete ao aperfeiçoamento total do indivíduo, que deve possuir meios de pensar 

criticamente, de formular juízos, de decidir sozinho, ou seja, de ser “dono do seu próprio 

destino” (BRASIL (a), 2000, p. 16).  

 É com base nesses princípios que os PCN estão formulados em torno de eixos básicos 

que apresentam “conteúdos significativos, tendo em vista as competências e habilidades que 

se pretende desenvolver no Ensino Médio” (BRASIL (a), 2000, p. 16), o que justifica a 

criação de uma Base Nacional Comum. Esta contém meios para a construção de competências 

e habilidades básicas para estudos contínuos, além da preparação para o trabalho e o campo 

científico. 
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Sabe-se que o conhecimento de línguas estrangeiras auxilia no desenvolvimento 

cognitivo, social e cultural dos indivíduos. Isso porque os estudantes aprendem a conhecer, 

por lidar com culturas diferentes da sua; aprendem a fazer, no momento em que produzem em 

LEM, seja por meio da escrita ou da fala; aprendem a viver, ao solucionar conflitos entre si, 

ao conseguir desenvolver trabalhos em conjunto, a superar obstáculos para uma apresentação 

em sala, por exemplo; aprendem a ser, no momento em que pensam criticamente e tomam 

decisões sozinhos, além de buscarem conhecimento de interesse pessoal.   

 Os PCN estão divididos em três grandes áreas do conhecimento. São elas: 1. 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; 2. Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias; e 3. Ciências Humanas e suas Tecnologias. Isso porque as disciplinas que 

compõem cada uma destas áreas possuem conteúdos afins, facilitando, assim, o trabalho em 

conjunto, a interdisciplinaridade que vem somar num quadro significativo no processo de 

ensino-aprendizagem.  

 Há, ainda, no currículo, a parte diversificada. Esta “destina-se a atender às 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela”. 

(BRASIL (a), 2000, p. 22). A necessidade regional permite que os professores desenvolvam 

projetos que sejam compatíveis com sua comunidade escolar. Seu principal objetivo é 

“desenvolver e consolidar conhecimentos das áreas, de forma contextualizada, referindo-os a 

atividades das práticas sociais e produtivas.” (BRASIL (a), 2000, p. 23). 

 

2.1.2 PCNEM – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias   

  

 Os PCN, como dito anteriormente, estão divididos em três áreas do conhecimento. A 

disciplina de Línguas Estrangeiras Modernas é componente da parte I do currículo, 

denominada Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Nela, encontram-se várias questões 

referentes, não somente à prática, mas também a teorias relevantes às línguas. Uma delas é a 

concepção de linguagem que os PCN bem definem:  

 

A linguagem é considerada aqui como a capacidade humana de articular significados 

coletivos e compartilhá-los, em sistemas arbitrários de representação, que variam de 

acordo com as necessidades e experiências da vida em sociedade. A principal razão 

de qualquer ato de linguagem é a produção de sentido. (Grifo nosso. BRASIL (b), 

2000, p. 5). 

 

 A linguagem é característica humana, ademais é produto e produção cultural, nascida 

de práticas sociais. Quando se aprende uma língua estrangeira, é inevitável não considerar a 
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cultura de determinado povo, de determinada região, seus costumes e tradições. No 

aprendizado específico de línguas estrangeiras, não pode ocorrer transferência mecânica de 

períodos feitos, prontos para serem certamente esquecidos. O uso não real, a não produção 

significativa de comunicação faz com que o estudo de idiomas dentro da escola regular seja 

pouco relevante e, consequentemente, pouco atraente para os estudantes. 

 O aprendizado de qualquer língua deve constar de interação, de comunicação real 

entre os indivíduos, para que a aprendizagem ocorra. Sabe-se que esse processo não é simples, 

assim como alguns pressupostos teóricos da Abordagem Comunicativa já apontaram no 

capítulo anterior. O ato comunicativo vai muito além de uma ação imediata e superficial de 

comunicação. A significação está recheada de peculiaridades históricas, sociais e culturais que 

devem ser compreendidas, pois só assim é garantida a participação ativa do discente na 

sociedade.  

 Os PCNEM (2000) apontam várias competências que estão direcionadas para a área de 

linguagens e códigos. Seguem aquelas que englobam a utilização de línguas estrangeiras na 

escola básica: 

 

- Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios 

de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, 

comunicação e informação. (BRASIL (b), p. 6) 

[...] 

- Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando 

textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização das 

manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. (BRASIL (b), 

p. 8) 

[...] 

- Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas 

manifestações específicas. (BRASIL (b), p. 8) 

[...] 

- Respeitar e preservar as diferentes manifestações da linguagem utilizadas por 

diferentes grupos sociais, em suas esferas de socialização; usufruir do patrimônio 

nacional e internacional, com suas diferentes visões de mundo; e construir categorias 

de diferenciação, apreciação e criação. (BRASIL (b), p. 9) 

[...] 

- Utilizar-se das linguagens como meio de expressão, informação e comunicação em 

situações intersubjetivas, que exijam graus de distanciamento e reflexão sobre os 

contextos e estatutos de interlocutores; e saber colocar-se como protagonista no 

processo de produção/recepção. (BRASIL (b), p. 10) 

[...] 

- Conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como instrumento de acesso a 

informações e a outras culturas e grupos sociais. (BRASIL (b), p. 11) 

 

De acordo com os PCN (2000), “toda linguagem carrega dentro de si uma visão de 

mundo, prenha de significados e significações que vão além do seu aspecto formal.” 

(BRASIL (b), 2000, p. 7) Logo, não se podem ignorar as conexões existentes na linguagem, o 
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contexto, a semântica, a gramática. A linguagem, sendo materna ou estrangeira, deve ser 

objeto de reflexão e análise, com o propósito de que o aluno venha a dominar os significados 

nela implícitos. Ainda assim, o mais importante é ter a capacidade de reconhecer que cada ato 

de fala tem um sentido socialmente construído.  

 O estudante do Ensino Médio deve aprender a respeitar as linguagens. Deve conhecer 

as manifestações de diferentes esferas sociais e reconhecê-las como legítimas, levando-o ao 

entendimento das variantes em seus aspectos fonológicos, sintáticos, semânticos. Todas as 

manifestações da linguagem, sendo elas em língua materna ou estrangeira, podem conviver 

entre si sem a necessidade de invalidá-las ou ignorá-las. A respeito desse aspecto, os PCN 

adicionam que:  

 

O aluno, ao compreender a linguagem como interação social, amplia o 

reconhecimento do outro e de si próprio, aproximando-se cada vez mais do 

entendimento mútuo. [...] O exame da complexidade das manifestações evoca a 

superação preconceituosa das identidades e provoca o respeito mútuo como meio de 

entender e construir o devir. (BRASIL (b), 2000, p. 10) 

 

 No que diz respeito especificamente à aprendizagem de Língua Estrangeira Moderna, 

sabe-se que há vários benefícios. Entre eles, pode-se citar a compreensão ampla da visão de 

mundo, de diferentes culturas, o acesso à informação global, à comunicação internacional, 

enfim, a participação efetiva no mundo real contemporâneo.  

 Durante muito tempo, o idioma estrangeiro foi visto com pouca ou nenhuma 

importância no currículo escolar. Era apenas mais uma disciplina na grade obrigatória que 

integrava o currículo, descontextualizada e desconectada com as outras disciplinas. Hoje, esse 

quadro foi revertido. A LEM é vista como disciplina significativa como qualquer outra, pois 

contribui para a formação do indivíduo. Além disso, as Línguas Estrangeiras fazem parte “do 

conjunto de conhecimentos essenciais que permitem ao estudante aproximar-se de várias 

culturas e, consequentemente, propiciam sua integração num mundo globalizado”, pois 

constituem a área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.  

 Ainda, seguindo este raciocínio, constata-se que o processo de ensino-aprendizagem 

das línguas estrangeiras é composto por competências abrangentes, não estáticas, pois: 

  

a língua é o veículo, por excelência, de comunicação de um povo e, através de sua 

expressão, esse povo transmite sua cultura, suas tradições e seus conhecimentos. 

Entender-se a comunicação como ferramenta imprescindível, no mundo moderno, 

com vistas à formação pessoal, acadêmica ou profissional, deve ser a grande meta da 

aprendizagem de língua estrangeira. (BRASIL (b), 2000, p. 11) 
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 Há séculos as pessoas debatem sobre qual a relevância de aprender um idioma 

estrangeiro. Houve momentos na história em que o latim e o grego eram muito valorizados 

pela sociedade da época, em outros, as línguas modernas foram mais importantes. Os motivos 

para tal fenômeno são políticos e econômicos (HANNA, 2012), além de interesses sociais que 

também podem ser considerados como indicadores de preferências por determinado idioma. 

 Verifica-se que, no Brasil, até a primeira metade do século XX (HANNA, 2009, p. 

207), apesar das leis que obrigavam o ensino de línguas, isso pouco ocorreu. Havia não só 

carência de profissionais, bem como de um número de horas reservado para o aprendizado nas 

escolas que fosse adequado ao ensino-aprendizagem de idiomas estrangeiros. 

Consequentemente, os professores faziam uso do ensino, quase que exclusivo, da gramática 

do idioma, traduções, repetições vazias, descontextualizadas. Isso muito desmotivou alunos e 

professores a aprofundar seus estudos linguísticos na língua-alvo, além de aumentar o 

desinteresse por outros idiomas.  

 A Língua Estrangeira Moderna, quando passa a compor a área de Linguagens do 

currículo, assume um papel muito importante para a comunicação entre os indivíduos. 

Igualmente, pode-se apontar outras características que a torna de extrema valia: ela é o meio 

para se ter “acesso ao conhecimento, às diferentes formas de pensar, de criar, de sentir, de agir 

e de conceber a realidade, o que propicia ao indivíduo uma formação mais abrangente e, ao 

mesmo tempo, mais sólida”. (BRASIL (b), 2000, p. 26) 

 Ao estudar uma língua estrangeira, é extremamente válido o conhecimento da cultura 

e das tradições de determinado povo. Este conhecimento faz com que as pessoas estabeleçam 

relações entre o idioma materno e o estrangeiro, isso porque há situações reais de 

aprendizagem que fazem com que o discente note as diferenças e similaridades entre os outros 

e si próprio. 

 A escola regular tem como objetivo principal propiciar “ao estudante a possibilidade 

de atingir um nível de competência linguística capaz de permitir-lhe acesso a informações de 

vários tipos, ao mesmo tempo em que contribua para sua formação enquanto cidadão” 

(BRASIL (b), 2000, p. 26). Isso vai além das competências e habilidades, também essenciais 

de serem adquiridas na escola – ler, escrever, ouvir, falar em idioma estrangeiro. Vive-se, 

hoje, uma perspectiva educativa que leva “o aluno a comunicar-se de maneira adequada em 

diferentes situações da vida cotidiana”. (BRASIL (b), 2000, p. 26) 

 Para os PCN, as escolas livres de idiomas tomaram para si a função da escola regular. 

Com tantos objetivos expostos, tanto a se fazer, é de se indagar por que as pessoas procuram 
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cursos específicos de línguas, principalmente de inglês. Em relação a esse assunto, segue 

parte do documento:  

 

O que tem ocorrido ao longo do tempo é que a responsabilidade sobre o papel 

formador das aulas de Língua Estrangeira tem sido, tacitamente, retirado da escola 

regular e atribuído aos institutos especializados no ensino de línguas. Assim, quando 

alguém quer ou tem necessidade, de fato, de aprender uma língua estrangeira, 

inscreve-se em cursos extracurriculares, pois não se espera que a escola média 

cumpra essa função. (BRASIL (b), 2000, p. 26 e 27) 

 

Se um estudante passa sete anos na escola básica (quatro anos no Ensino Fundamental 

mais três no Ensino Médio) tendo aulas de inglês, por que este, ao concluir o Ensino Médio, 

não consegue se expressar adequadamente no idioma estrangeiro?  

Destacam-se alguns obstáculos que ocasionaram tal situação, tais como as condições 

encontradas dentro da escola, as quais não são propícias para o aprendizado de línguas, além 

da formação inadequada dos docentes. Celani e Collins (2003), em seu estudo sobre a 

Formação Continuada de Professores de Inglês, afirmam que: “Todos [professores de LEM] 

dão aula em salas muito cheias (mínimo de 40), em escolas com recursos muito limitados, em 

áreas urbanas difíceis devido à violência e à pobreza.” (CELANI e COLLINS, 2003, p. 82). 

No entanto, de acordo com os PCN, “é imprescindível restituir ao Ensino Médio o seu papel 

de formador. Para tanto, é preciso reconsiderar, de maneira geral, a concepção de ensino e, em 

particular, a concepção de ensino de LE”. (BRASIL (b), 2000, p. 27) 

 São muitas as funções e muitos os objetivos que compõem o Ensino Médio 

atualmente. Não se pode esquecer, ainda, de que o aluno que termina o Ensino Básico 

ingressa, por vezes até antes do término, no mundo do trabalho. No Brasil hoje, “é de domínio 

público a grande importância que o inglês e o espanhol têm na vida profissional das pessoas”. 

(BRASIL (b), 2000, p. 27). Deve-se, por conseguinte, prestar mais atenção nos 

conhecimentos que são exigidos pelo mercado de trabalho.  

 Em matéria publicada no Jornal Folha de São Paulo, intitulada O nó do Ensino Médio 

(05/09/2015), Fábio Takahashi publicou o que vários especialistas apontaram como 

problemas no Ensino Médio brasileiro. Podem ser citados, para este estudo, o currículo, 

devido ao número excessivo de disciplinas que não interagem entre si; estudantes com baixo 

desempenho provenientes de etapas que antecedem o Ensino Médio, pois apresentam uma 

lacuna de aprendizagem; falta de perspectiva com o Ensino Médio, uma vez que os discentes 

não veem vantagem em se formar; formação dos professores, que recebem muita teoria 

educacional, mas pouca prática de ensino; falta de democracia nas escolas, ao não considerar 
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as opiniões dos alunos nas tomadas de decisões escolares; e, por último, a má gestão e 

insuficiência de recursos, que são mal utilizados e preservados. (Caderno Especial Gestão 

Escolar, 05/09/2015, p. 6)    

 Diante do quadro descrito, questiona-se quais ações devem ser feitas para tornar o 

ensino de LEM eficaz. Como a pesquisadora deste estudo pertence a este cenário escolar, 

sabe-se que não há como se submeter à ideia de inércia, sem atuação, mas, o oposto, pois 

encontra-se motivação para a contínua reflexão e ação no processo de ensino-aprendizagem 

do inglês. Sobre este ponto, Celani e Collins (2003) relatam que:  

 

A mudança não depende apenas de vontade. [...] É necessário ter tempo para tentar 

novas maneiras de fazer as coisas, de mergulhar profundamente na cultura dos 

alunos, também para ser capaz de entender suas dificuldades. Isso tudo exigiria o 

apoio do sistema educacional, não só em termos de suporte físico com livros e 

outros recursos, mas particularmente em termos da disponibilização de um contexto 

no qual o desenvolvimento pessoal é válido e visto como essencial na educação. 

(Celani e Collins, p. 99 e 100) 

  

Para finalizar, sabe-se que o estudo de línguas estrangeiras é de grande valia para a 

formação do ser humano. A escola regular atual deve preocupar-se em colher resultados 

positivos por meio de um ensino significativo. Para isso, deve estar aberta para novas técnicas 

de ensino, de metodologias, de abordagens que façam com que a escola básica cumpra com 

todas as suas funções.   

 

2.1.2.1 Competências e habilidades a serem desenvolvidas em LEM  

  

 Os PCN trazem, ainda, as competências e habilidades a serem dominadas pelos 

estudantes da Escola Básica que são referentes ao processo de ensino-aprendizagem das 

LEM: 

 

Representação e comunicação 

- Escolher o registro adequado à situação na qual se processa a comunicação e o 

vocábulo que melhor reflita a ideia que pretende comunicar. 

- Utilizar mecanismos de coerências e coesão na produção oral e/ou escrita. 

- Utilizar as estratégias verbais e não verbais para compensar as falhas, favorecer a 

efetiva comunicação e alcançar o efeito pretendido em situações de produção e 

leitura. 

- Conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a 

informações a outras culturas e grupos sociais. 

 

Investigação e compreensão 

- Compreender de que forma determinada expressão pode ser interpretada em razão 

de aspectos sociais e/ou culturais. 
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- Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando 

textos/contextos mediante a natureza, função, organização, estrutura, de acordo com 

as condições de produção/recepção (intenção, época, local, interlocutores 

participantes da criação e propagação de ideias e escolhas, tecnologias disponíveis). 

 

Contextualização sócio-cultural (sic)62 

- Saber distinguir as variantes linguísticas. 

- Compreender em que medida os enunciados refletem a forma de ser, pensar, agir e 

sentir de quem os produz. (BRASIL (b), 2000, p. 32) 

 

 

Por meio desses objetivos, compreende-se que o foco não está na gramática do idioma, 

mas no uso desta, em uma comunicação significativa e real. O domínio gramatical deve, não 

mais como antigamente, ser apenas um dos componentes necessários para que a comunicação 

aconteça. Em outras palavras, “é necessário, além de adquirir a capacidade de compor frases 

corretas, ter o conhecimento de como essas frases são adequadas a um determinado contexto”. 

(BRASIL (b), 2000, p. 29) Segue texto que está nos PCN a respeito desse tema: 

 

Em síntese: é preciso pensar-se o ensino e a aprendizagem das Línguas Estrangeiras 

Modernas no Ensino Médio em termos de competências abrangentes e não estáticas, 

uma vez que uma língua é o veículo de comunicação de um povo por excelência e é 

através de sua forma de expressar-se que esse povo transmite sua cultura, suas 

tradições, seus conhecimentos. (BRASIL (b), 2000, p. 30) 

 

 Não somente a comunicação correta merece foco, mas, as questões culturais que muito 

têm a elucidar sobre língua materna. É por meio das tradições culturais que os estudantes 

conseguem ampliar seu conhecimento de mundo, sua própria realidade, seu entorno social, 

obtendo “melhores condições de estabelecer vínculos, semelhanças e contrastes entre a sua 

forma de ser, agir, pensar e sentir e a de outros povos, enriquecendo a sua formação”. 

(BRASIL (b), 2000, p. 30) 

 A tecnologia, também, pode ser um rico instrumento utilizado para a aquisição de 

informações das mais diversas, fazendo com que os alunos entrem em contato, direto e real, 

com o mundo estrangeiro. Acredita-se que não é difícil ter acesso a câmeras ao vivo, sítios 

jornalísticos, televisivos, filmes, música, rádios, games, museus, ou ainda infinitos assuntos 

que são de interesses dos jovens. Essas ferramentas aproximam povos, bem como, suas 

culturas. 

 Sabe-se que para usufruir dos recursos tecnológicos de maneira atuante deve-se 

dominar o idioma estrangeiro. Eis mais um motivo de real relevância para o aprendizado, não 

somente do inglês, mas também do espanhol por sua significância no mundo atual. A Internet 

                                                           
62 Sociocultural.  
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também possui outra função: a de manter o internauta atualizado a respeito das mudanças 

naturais de qualquer idioma. Sair da perspectiva dos livros e entrar para o mundo real, nem 

que esse ‘real’ seja ‘virtual’, é uma das maneiras de utilizar o outro idioma autenticamente.  

Mais uma vez, os PCN vêm somar: “entender-se a comunicação como uma ferramenta 

imprescindível no mundo moderno, com vistas à formação profissional, acadêmica ou 

pessoal, deve ser a grande meta do ensino de Língua Estrangeira no Ensino Médio”. (BRASIL 

(b), 2000, p. 31) 

 

2.2 O Currículo do Estado de São Paulo 

 

 O Currículo do Estado de São Paulo (CESP) tem como embasamento os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, além dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, o Sistema de Avaliação do 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) e as Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Assim sendo, encontra-se em seu texto a mesma linha de raciocínio que 

permeia os PCN em geral.  

 O CESP (2012) apresenta “competências indispensáveis ao enfrentamento dos 

desafios sociais, culturais e profissionais do mundo contemporâneo”. (SÃO PAULO, 2012, p. 

09). Essas competências são, em síntese:  

 

Dominar a norma-padrão da Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens 

matemática, artística e científica; [...] Construir e aplicar conceitos das várias áreas 

do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-

geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas; [...] Selecionar, 

organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes 

formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema; [...] Relacionar 

informações, representadas em diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em 

situações concretas, para construir argumentação consistente; [...] Recorrer aos 

conhecimentos desenvolvidos na escola para elaborar propostas de intervenção 

solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade 

sociocultural. (SÃO PAULO, 2012, p. 21) 

 

Dessa forma, os objetivos para as competências a serem adquiridas, tanto dos 

Parâmetros quanto do Currículo, são similares, porque, ambos atentam para que o estudante 

brasileiro tenha plena capacidade de enfrentar as várias situações que surgirão em sua vida 

profissional, social e cultural. 

A preparação para o mundo do trabalho, a unidade dos conteúdos a serem trabalhados 

em sala de aula, a valorização para uma atuação crítica em sociedade, fazem com que o CESP 

se apresente de maneira ímpar no contexto escolar contemporâneo. A respeito disso segue 
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texto do CESP: “o currículo se compromete em formar crianças e jovens para que se tornem 

adultos preparados para exercer suas responsabilidades (trabalho, família, autonomia etc.) e 

para atuar em uma sociedade que depende deles.” (SÃO PAULO, 2012, p. 14). 

Em relação aos conteúdos de LEM, que são apresentados em conjunto com as 

competências e habilidades a serem alcançadas pelos alunos, serão transcritos, na íntegra, 

apenas os referentes ao último ano do Ensino Médio, visto que esta pesquisa tem como foco 

esse período da vida escolar desses estudantes.  

São eles: 

 

3º série do Ensino Médio 

Conteúdos para o 1º Bimestre: 

O mundo do trabalho 

Trabalho voluntário 

• Características do trabalho voluntário 

• Trabalho voluntário × emprego 

• Habilidades e oportunidades de aprendizagem no trabalho voluntário 

• Construção de opinião 

• O uso dos tempos verbais: presente e presente perfeito 

Textos para leitura e escrita 

• Relatos de experiência, páginas de internet, boletins informativos 

Produção 

• Depoimento de experiência de trabalho voluntário (testimonial) 

 

Habilidades: 

Espera-se que ao completar este bimestre os alunos desenvolvam as seguintes 

habilidades: 

• Ler, compreender, analisar e interpretar: relatos de experiência, páginas de internet, 

boletins informativos, piadas, adivinhas, verbetes de dicionário e diálogos, inferindo 

seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais 

• Avaliar o contexto em que o candidato a uma vaga se apresenta 

• Trocar informações pessoais 

• Identificar as situações de uso de diferentes tempos verbais 

• Localizar e interpretar informações em um texto para apresentar uma opinião e 

construir argumentação 

• Identificar diferentes usos do presente perfeito (expressar continuidade de ações, 

falar de experiência de vida, dar notícias) 

• Produzir um depoimento de experiência de trabalho voluntário, compreendendo a 

produção como um processo em etapas de elaboração e reelaboração 

 

Conteúdos para o 2º Bimestre: 

O mundo do trabalho 

Primeiro emprego 

• As características e a organização de um anúncio 

• Identificação das diferentes habilidades solicitadas de um candidato em um 

anúncio de emprego 

• A importância da qualificação profissional 

• O uso e o significado das abreviações 

• Verbos que indicam diferentes habilidades 

Textos para leitura e escrita 

• Anúncios de empregos e textos informativos 

Produção 

• Anúncio pessoal (fictício ou real) para candidatar-se a um emprego 
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Habilidades: 

Espera-se que ao completar este bimestre os alunos desenvolvam as seguintes 

habilidades: 

• Ler, compreender, analisar e interpretar: anúncios, boletins informativos, guias de 

orientação, piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem 

como suas finalidades e usos sociais 

• Inferir o significado de abreviações, apoiando-se em pistas presentes no texto e na 

mobilização de conhecimentos prévios 

• Reconhecer as características e a organização de um anúncio de emprego 

• Identificar, em um anúncio de emprego, as diferentes habilidades solicitadas de um 

candidato 

• Antecipar a ordem de importância de informações mencionadas em uma pesquisa 

sobre qualificação profissional 

• Reconhecer e usar verbos que indicam diferentes habilidades 

• Identificar o significado de verbos característicos de anúncios de emprego, 

categorizá-los e usá-los em contexto 

• Produzir um anúncio oferecendo-se para um emprego (“Ofereço-me para...”), 

compreendendo a produção como um processo em etapas de elaboração e 

reelaboração 

 

Conteúdos para o 3º Bimestre: 

O mundo do trabalho 

Profissões do século XXI 

• Descrição de diferentes profissões e campos de atuação profissional 

• A escolha de uma carreira: experiências pessoais e perspectivas 

• O uso dos tempos verbais: futuro (will, going to) 

• O uso dos verbos modais: may, might 

• O uso dos marcadores textuais que indicam opções: either ... or, neither ... nor 

• Orações condicionais (tipo 1), passado simples e presente perfeito (retomada) 

Textos para leitura e escrita 

• Depoimentos e livretos de apresentação de cursos universitários 

Produção 

• Depoimento pessoal sobre planos profissionais para o futuro 

 

Habilidades: 

Espera-se que ao completar este bimestre os alunos desenvolvam as seguintes 

habilidades: 

• Ler, compreender, analisar e interpretar: depoimentos, livreto de apresentação de 

cursos universitários (índice, carta de boas-vindas, tabelas com cursos, resumo dos 

cursos, relatos de experiência, textos informativo-descritivos, testemunhos), piadas, 

adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas 

finalidades e usos sociais 

• Identificar o uso dos marcadores textuais que indicam opções (either ... or, neither 

... nor) 

• Identificar as situações de uso de estruturas verbais para indicar ações no futuro: 

will, going to 

• Identificar as situações de uso dos verbos modais: may, might 

• Produzir depoimento pessoal sobre planos profissionais para o futuro, 

compreendendo a produção como um processo em etapas de elaboração e 

reelaboração 

 

Conteúdos para o 4º Bimestre: 

O mundo do trabalho 

Construção do curriculum vitae 

• Tipos de currículo 

• Características e organização de um currículo 

• Etapas no processo de colocação profissional (do anúncio à entrevista) 

• Edição de currículo (informações pessoais, formação, habilidades e objetivos) 

• O uso e significado das abreviações 

Textos para leitura e escrita 
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• Currículo e boletins informativos 

Produção 

• Currículo contendo informações pessoais, formação, habilidades e objetivos 

 

Habilidades: 

Espera-se que ao completar este bimestre os alunos desenvolvam as seguintes 

habilidades: 

• Ler, compreender, analisar e interpretar: currículo, boletins informativos, piadas, 

adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas 

finalidades e usos sociais 

• Comparar gêneros de textos distintos, identificando suas características 

• Comparar conteúdos em gêneros diferentes 

• Reconhecer as características e a organização de um currículo 

• Identificar o uso e o significado de abreviações em currículo 

• Produzir um currículo contendo informações pessoais, formação, habilidades e 

objetivos, compreendendo a produção como um processo em etapas de elaboração e 

reelaboração 

(SÃO PAULO, 2012, p. 141 a 144) 

 

Assim, o terceiro ano do Ensino Médio está voltado para o mundo do trabalho. Há 

várias habilidades a serem adquiridas, igualmente. No entanto, o CESP informa que: “Vale 

insistir que essa preparação [aquela que dispõe o aluno para viver em uma sociedade em que a 

informação é disseminada em grande velocidade] não exige maior quantidade de ensino (ou 

de conteúdos), mas sim melhor qualidade de aprendizagem.” (SÃO PAULO, 2012, p. 20) 

Observa-se, ainda, que o principal objetivo para o Currículo é fazer com que o 

estudante saia da escola “aprendendo a aprender”. É de imprescindível importância que ele 

tenha condições de superar as dificuldades que surgirão em sua trajetória de vida, e a escola 

deve dar condições para que este indivíduo obtenha sucesso.  

A presente pesquisa é composta por esses dois documentos oficiais, tanto do 

Ministério da Educação (PCNEM) quanto da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

(CESP). São essas as bases legais com as quais trabalhar-se-á, além de buscar teorias na 

Abordagem Comunicativa, nos Estudos de Língua e Cultura e no Pós-Método para que as 

ações se aperfeiçoem e enriqueçam o processo de ensino-aprendizagem em uma escola 

pública estadual paulista, uma vez que um dos objetivos deste estudo é o de somar novas 

perspectivas em relação a tantos desafios que permeiam o ensino de línguas estrangeiras hoje 

no Brasil. 
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3. CAPÍTULO III – CONTEXTO, METODOLOGIA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Neste capítulo apresentar-se-á o contexto educacional em que a pesquisadora e seus 

alunos se encontram. Faz-se necessário detalhar a trajetória de seu trabalho para que haja 

compreensão dos resultados alcançados nesta investigação. 

Desta forma, descrever-se-á o procedimento aplicado neste estudo, conforme 

apresentado no início deste trabalho – a pesquisa-ação – como esta foi construída e como a 

busca dos resultados ocorreu. 

No subtema 3.3 apontar-se-á a análise dos dados, obtidos com a prévia autorização das 

famílias dos estudantes envolvidos. 

 

3.1 Contexto 

  

A pesquisadora é professora efetiva da Rede Estadual de Educação há onze anos e 

leciona na mesma unidade escolar desde sua posse deste cargo público. Essa escola está 

localizada na Zona Leste de São Paulo, capital, e possui cerca de dois mil alunos, divididos 

em três turnos, matutino, vespertino e noturno. No período da manhã, há cerca de setecentos 

alunos e todos cursam o Ensino Médio. No período da tarde, igualmente, há por volta de 

setecentos, entretanto, estes cursam o Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano). No período 

noturno há menos turmas, o que totaliza cerca de seiscentos estudantes que cursam o Ensino 

Médio.  

 A carga horária da professora é de vinte aulas semanais, ou seja, dez turmas diferentes, 

uma vez que cada turma tem duas aulas de LEM por semana. Essa carga horária divide-se em 

dez aulas no período da manhã (cinco turmas de Ensino Médio) e dez aulas no período da 

tarde (cinco turmas de Ensino Fundamental II).  

 Nessa escola, estão disponíveis e funcionam bem alguns recursos, os que a professora 

mais utiliza são: CD player e data show, este, localizado em uma sala de vídeo. Há bastantes 

dicionários bilíngues, mas são pouco utilizados devido à tecnologia que os próprios discentes 

levam para a escola. No início do ano, eles recebem a apostila de inglês. São os dois primeiros 

bimestres juntos. No início de agosto, recebem a segunda apostila, que abrange os 3º e 4º 

bimestres. Estas apostilas apresentam todo o conteúdo do Currículo do Estado de São Paulo, 
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no formato “Caderno do Aluno”. Além desses cadernos, chamados informalmente de apostila, 

ainda recebem o livro didático High Up 363, ambos utilizados simultaneamente.  

 Para este estudo, optou-se por atuar com duas turmas do 3º ano do Ensino Médio, 

sendo a turma A com quarenta e três estudantes, e a B, quarenta. Estas são as únicas turmas de 

terceiro ano no período da manhã. Vale ressaltar que durante o ano letivo houve rotatividade 

de discentes. Alguns foram transferidos de período ou de unidade escolar, assim como outros 

entraram nessas turmas.  

O que motivou, primeiramente, a realização deste trabalho foi o desafio de lecionar em 

turmas consideradas “difíceis”, por estarem prestes a sair da escola (alguns acreditam que, se 

não ‘aprenderam nada até então, não aprenderão mais nada’; isso foi dito com certa 

frequência nessas turmas). O segundo motivo foi o de vivenciar a experiência de ter sido 

professora de, ao menos, metade destes mesmos alunos quando estavam cursando o 6º e 7º 

ano, portanto, há seis ou sete anos.  

Um dos primeiros passos para o diagnóstico do perfil desses discentes foi a realização 

de um questionário. Identificou-se que 51% estavam nessa mesma unidade escolar desde o 6º 

ano, ou seja, havia quase sete anos. Os outros entraram nessa escola no 1º ano do Ensino 

Médio. Importante apontar que 13% deles estudava inglês em escolas de idiomas, 24% 

estudara em algum momento, mas desistiu do curso, e 63% nunca estudou o idioma em 

escolas especializadas. Dentre os que estavam estudando o inglês fora da escola, 50% 

estudava havia menos de um ano, e dentre os que desistiram do curso, 79% estudou por 

menos de um ano. Ou seja, este estudo foi construído com duas turmas totalizando 83 

discentes de terceiro ano do Ensino Médio, em que mais da metade (63%) tem como base 

apenas o ensino de língua inglesa proveniente da Escola Pública. O questionário na íntegra, 

bem como os gráficos desses dados, estão nos Anexos I e II. 

 

 3.2 Metodologia 

 

 O presente estudo caracteriza-se como pesquisa-ação e busca maneiras de aprimorar o 

processo ensino-aprendizagem de Língua Estrangeira Moderna em uma Escola Pública 

Brasileira. Optou-se por estudantes do terceiro ano do Ensino Médio, no intuito de demonstrar 

que mesmo com tão pouco tempo para resgatar um ensino de inglês pouco prestigiado em 

anos anteriores, é possível agir sobremaneira para que algo seja significativo em suas vidas 

                                                           
63 DIAS, 2013.   
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acadêmicas e/ou profissionais. A pesquisa-ação é caracterizada, de acordo com Thiollent 

(2011), por: 

 

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

estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no 

qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema 

estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, p. 20) 

  

 Durante o ano letivo de 2015, foram aplicadas cinco atividades com alunos que 

cursavam o 3º ano do Ensino Médio. O passo a passo de cada prática está disponível na 

análise em sequência, igualmente nos Anexos III a XII, com a apresentação dos planos de 

aula e dos hand-outs entregues aos estudantes.  

 

3.3 Análise dos dados  

 

Por meio de tarefas que englobam as quatro habilidades a serem adquiridas em língua 

estrangeira (reading, writing, listening, speaking), e que têm como base materiais autênticos, 

os dados deste estudo confirmaram que os resultados obtidos foram, em sua maioria, 

favoráveis aos pressupostos teóricos apresentados nos Capítulos I e II. 

Como demonstrado no Capítulo I, conforme estudiosos do CLT há três práticas 

distintas ao lecionar uma língua estrangeira: a prática mecânica, a significativa e a 

comunicativa. As tarefas que seguem apresentam alguns exemplos de cada tipo dessas 

práticas, uma vez que, ao lidar com grupos grandes e heterogêneos, e com níveis distintos de 

conhecimento de inglês, o professor tem autonomia de atuar conforme seu contexto 

educacional.  

De acordo com Kumaravadivelu (1994, 2001, 2003, 2008), e Prabhu (1990) não há 

apenas um método ideal que abarca todas as necessidades do professor e do aluno ao 

lecionar/aprender um idioma estrangeiro. Por isso, na Condição Pós-Método, que se insere na 

Abordagem Comunicativa, deve-se agir de acordo com a particularidade, a praticabilidade e a 

possibilidade de cada contexto educacional. O docente teoriza sua própria prática, uma vez 

que apenas ele conhece a conjuntura de seu aluno, sabe de suas limitações e potencialidades. 

Serão verificadas, nas práticas descritas a seguir, as ações da pesquisadora, condizentes com a 

realidade dos estudantes, em que houve combinação de métodos, a fim de que eles pudessem 

produzir linguagem real. Ainda segundo Kumaravadivelu (2001), quando o professor entra 

em determina instituição para lecionar, este já sabe qual currículo deve seguir, assim como o 
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método a utilizar. Após conhecer os alunos, de certa forma, este vai fazendo ajustes, 

mudanças, até o ponto de conseguir atuar de maneira ímpar com suas turmas. 

Ao seguir os conteúdos do Currículo do Estado de São Paulo, foram utilizados 

materiais autênticos para que, segundo Hanna (2012), e apontado no Capítulo I deste estudo: 

“a exposição ao material autêntico e o contato com a língua-alvo que ele propicia levam ao 

desenvolvimento da competência léxico-gramatical e, simultaneamente, da competência 

sociolinguística, pois aspectos sociais e culturais ficam evidenciados” (HANNA, 2012, p. 60). 

Apenas a utilização do CESP mostrou-se incompleta e insatisfatória nas aulas de LEM, pois 

faltava o uso efetivo do idioma. Para sanar o problema diagnosticado, foram feitas adaptações 

para que houvesse interação entre o material disponível e o discente, assim, proporcionar o 

uso real da língua inglesa.   

Foram desenvolvidas cinco atividades, a saber: a primeira teve como objetivo a 

realização de um vídeo em que os alunos deveriam falar sobre alguém da família, ou alguém 

que, por algum motivo, admiravam; a segunda foi substituição de informações em textos 

diferentes. Os estudantes deveriam trocar informações, as quais seriam usadas para que cada 

texto ficasse completo; a terceira foi uma prática com música. O principal objetivo foi o de 

identificar diferenças nas letras das músicas em versões diferentes, além de desenvolver a 

oralidade ao cantar. Ressalta-se que não houve nenhuma avaliação para esta prática; a quarta 

teve por objetivo a construção dos currículos dos próprios discentes; e a última tarefa foi uma 

dramatização. Os alunos criaram textos com a temática ‘Bullying’, e apresentaram em sala de 

aula.      

 

3.3.1 Atividade 1  

 

 O Currículo do Estado de São Paulo traz o assunto Trabalho Voluntário para ser 

tratado no 1º bimestre. Uma das habilidades a ser adquira pelos alunos, de acordo com o 

CESP, é a “troca de informações pessoais”. (Currículo do Estado de São Paulo: Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias, 2012, p. 141). Diante disto, foi proposto, como prática final, que 

produzissem um vídeo em que davam informações pessoais sobre outra pessoa. 

 Para que chegassem à produção do vídeo, objetivo final da tarefa, várias etapas foram 

realizadas. A primeira delas foi a leitura de um texto real64 que retratava, de forma reduzida, a 

biografia da ativista paquistanesa e vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2014, Malala 

                                                           
64 Texto retirado do site: <http://www.biography.com/people/malala-yousafzai-21362253> Acesso em: 

15/02/2015. 
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Yousafzai. A motivação para tal escolha foi o fato de Malala Yousafzai ser vencedora de um 

dos prêmios mais importantes atuais e por ser tão jovem, além de haver um grande contraste 

entre o sistema educacional paquistanês e o brasileiro. Outra razão foi o de proporcionar 

conhecimento sobre culturas e realidades distintas para que os alunos pudessem refletir sobre 

sua própria.  

A primeira habilidade trabalhada foi o reading. Concomitante com a leitura do texto, 

feita pela professora, houve a tradução deste, para que a compreensão e discussão fossem 

realizadas. Essas práticas foram escolhidas, embora reconheça que o procedimento não é 

recomendável, para ter certeza que os alunos compreenderiam efetivamente o texto que 

tinham em mãos, uma vez que esta etapa seria apenas o começo de uma das atividades; a ideia 

seria diminuir gradativamente o uso da tradução nas tarefas seguintes, como será 

demonstrado. Como a maioria deles possuía nível elementar de inglês, optou-se por fazer a 

tradução em conjunto, em vez de criar alguma tarefa para que chegassem à compreensão do 

texto. Na Era Pós-Método, Kumaravadivelu (2001; 2008) prega que não importa a 

combinação de métodos ou as técnicas utilizadas em sala de aula; para ele, o mais importante 

é que haja compreensão, entendimento do que está sendo efetivamente ensinado. Não há 

problema utilizar-se de tradução, mesmo sabendo que esta fora amplamente utilizada em 

abordagens tradicionalistas, pois o professor deve atuar conforme seu contexto. Se os 

estudantes ainda não possuem habilidades de compreensão textual em LEM, aos poucos, irão 

adquiri-la. Por fim, importante lembrar que esta foi a primeira vez que estes discentes 

realizaram esse tipo de exercício, uma vez que muitos nunca tiveram a oportunidade de 

ler/compreender um texto em inglês realizada desta forma, ainda que já estivessem cursando o 

3º ano do Ensino Médio.  

Durante essa leitura/tradução/compreensão, diversas questões foram levantadas. 

Interessante apontar que houve poucas intervenções da professora. Foi nítido o uso correto 

dos cognatos que a maioria utilizou como recurso para traduzir e compreender o que estava 

escrito no texto. Devido às intervenções dos discentes relativas ao texto (dados específicos 

sobre a biografia de Malala), houve perguntas sobre o atentado que ela sofreu, discussões 

surgiram espontaneamente, cabendo à docente conduzi-las adequadamente.   

Até o momento, observaram-se algumas habilidades trabalhadas. A primeira é a de 

listening, pois eles tinham a professora como modelo de leitura, para que distinguissem “as 

particularidades dos grafemas e dos padrões ortográficos do inglês” (BROWN, 2007, p. 367). 

A segunda é a de reading, pois tinham de ler para entender e acompanhar o contexto. No 

entanto, observou-se que não houve speaking, uma vez que não se sentiam seguros, tampouco 
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possuíam habilidades para conduzir uma discussão em inglês, por isso o debate ocorreu em 

língua materna.    

 O passo seguinte foi identificar as informações características de uma biografia. Por 

meio de discussão, a docente, juntamente com os educandos, explicou que em toda biografia 

deve constar: nome, idade/data de nascimento, nacionalidade, além de algo expressivo na vida 

dessa pessoa. Assim, juntos, formularam as questões essenciais para que dados de uma 

biografia fossem compostos. Na lousa, a professora ia escrevendo o que os alunos ditavam, 

resultando em: 

- What’s your name? (Qual é o seu nome?) 

- How old are you? (Quantos anos você tem?) 

- When is your birthday? / When were you born? (Quando é o seu aniversário? / Quando você 

nasceu?) 

- Where were you born? (Onde você nasceu?) 

- Where do you live? (Onde você mora?) 

- What’s the biggest achievement in your life? (Qual a maior conquista em sua vida?) 

A partir daí, houve repetição dos períodos, para que os estudantes os utilizassem em 

conversas informais durante a aula. Como forma de fixação, eles fizeram a repetição conjunta, 

o que durou cerca de poucos minutos e, em seguida, praticaram essas perguntas uns com os 

outros. Somente neste momento ela percebeu que não havia “ensinado” as respostas 

correspondentes a estas questões. No entanto, não os interrompeu. Deixou que eles 

produzissem o que conseguiam com a bagagem de conhecimento de uma trajetória de seis 

anos cursados em escolas públicas. Mais uma habilidade pôde ser observada até este ponto, o 

speaking. A atmosfera era informal, houve uma conversa, controlada pela professora. 

O quadro abaixo mostra como aconteceu o andamento desta atividade, que tinha como 

foco a oralidade: 

Perguntas formuladas pelos 

alunos: 

Resposta completa 

em inglês 

Resposta curta 

em inglês 

Resposta em 

português  

What’s your name? 95% 5% 0% 

How old are you? 90% 9% 1% 

When is your birthday?  50% 0% 50% 

Where were you born? 20% 80% 0% 

What’s the biggest 

achievement in your life? 

0% 2% 98% 
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  Conforme foi observado, ao ouvirem a pergunta What’s your name?, que, por sua vez, 

foi e é ainda tão usada nos contextos escolares, as respostas foram em inglês em sua 

totalidade. Interessante apontar que a grande maioria utilizou a estrutura completa My name 

is..., e poucos disseram apenas o nome, sem nenhuma estrutura gramatical. Na segunda 

pergunta How old are you?, os primeiros problemas surgiram. Alguns não sabiam dizer a 

idade (os números) em inglês. Felizmente foram poucos, e notou-se que houve colaboração 

por parte dos que sabiam. Na terceira pergunta When is your birthday?, metade dos estudantes 

demonstrou não conhecer os meses nem os números ordinais no idioma estrangeiro. A 

professora teve de começar a intervir nesse ponto, ajudando os que realmente não sabiam e os 

que haviam esquecido. O mais surpreendente foi na quarta pergunta Where were you born?, a 

grande maioria não a compreendeu. A professora teve de voltar ao quadro na sala, apontar as 

questões feitas por eles mesmos, e assim, aos poucos, respostas foram surgindo. A quinta 

questão What’s the biggest achievement in your life?, como já previsto, foi o ponto que os 

alunos tiveram mais dificuldade para se expressar em língua inglesa. Por outro lado, foi 

gratificante ouvir algumas tentativas como: “course; enter university; house beach”. Nota-se 

nitidamente o esforço que alguns fizeram para se comunicar em inglês. Estes dados foram 

baseados nas observações durante o acontecimento das atividades em ambas as turmas.  

 O próximo passo foi orientá-los para a tarefa final. A professora explicou que teriam 

de pensar em algum familiar que eles admiravam e gravar um vídeo contando algumas 

informações sobre elas. O vídeo teria de conter apenas as informações que foram trabalhadas 

em aula. O prazo foi de duas semanas, uma vez que as aulas da semana seguinte foram 

utilizadas para instrução da elaboração do vídeo. Eles deveriam trazer seus textos prontos 

para, caso quisessem, gravar e editar como exemplificação, além de sanar qualquer tipo de 

dúvidas.  

Na aula seguinte, apenas seis trouxeram seus textos. Eles não quiseram gravar para 

que a professora pudesse utilizar aquela gravação como demonstração na parte de edição do 

vídeo. A solução foi apenas utilizar os slides sobre o uso do programa movie maker e no 

restante da aula os alunos começaram a escrever seus textos. Ela os auxiliou principalmente 

com vocabulário e pronúncia de palavras. Importante registrar que o laboratório de 

informática e as câmaras da escola foram disponibilizados para quem quisessem utilizá-los. O 

que não ocorreu. Eles preferiram utilizar seus próprios celulares, um gravava o outro, 

percebeu-se grande motivação para a realização da tarefa. A escola cedeu espaços como o 

jardim, a biblioteca, e o pátio para as gravações. 
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A entrega dos vídeos foi programada para a aula subsequente e metade dos alunos 

cumpriu com a etapa. Diversos problemas ocorreram com suas edições, acarretando um 

acréscimo no prazo de um mês para que “quase” todos os entregassem.  

Ao analisar os vídeos, constatou-se que alguns deles estavam ótimos, o esforço de 

alguns alunos em pronunciar corretamente as palavras era visível, eles se prepararam, 

acessaram dicionários online que mostram as pronúncias das palavras e deram o máximo de si 

para conseguir reproduzir períodos corretamente. No entanto, outros não foram tão positivos. 

Alguns estudantes, não tendo base alguma, não se esforçaram para fazer um bom trabalho. 

Estes pronunciaram as palavras da maneira que são escritas, como se fossem em língua 

portuguesa, falavam palavras em português num mesmo período que estava em inglês, e não 

pediram ajuda.  

 O quadro abaixo demonstra as maiores dificuldades que tiveram: 

Estruturas das frases: Pronúncia das palavras: 

She has/have/haves 40 years old. Palavras longas como: achievement, 

returning, greatest, psychoanalysis, 

interviewing. 

Datas: números ordinais e os anos.   

Preposição de meses, dias e anos. Usaram 

o ‘in’, em vez do ‘on’. 

Palavras que são escritas com ‘i’, mas 

pronunciadas como ‘ai’. Exemplos: idol, 

admire, license. 

Visível que alguns usaram o “Google 

tradutor”, o que acarretou algumas 

estruturas erradas.  

O som ‘th’. 

   

 A professora, para atribuir um valor para esses trabalhos, fez para cada aluno um 

quadro que mostrava os pontos positivos e negativos sobre o vídeo que produziram. Enquanto 

eles faziam um exercício escrito em grupo, ela chamou um a um e conversaram sobre seus 

vídeos. Essa conversa foi de extrema importância para os alunos. Estavam ansiosos para saber 

seu desempenho na realização da atividade, a professora explicou algumas regras gramaticais, 

de estruturas, deu dicas de pronúncia. Enfim, esse retorno foi de grande valia. Importante 

apontar que ninguém tirou nota abaixo da média, a fim de encorajá-los e motivá-los a não 

desistir de se comunicar em língua inglesa.  
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3.3.2 Atividade 2  

 

Esta prática teve por objetivo a troca de informações contidas em textos no intuito de 

trabalhar oralidade. O assunto da aula foi propagandas. A ideia surgiu em razão do conteúdo 

apresentado no livro didático High Up 3. Para que uma comunicação real acontecesse 

(speaking), diferentes habilidades foram usadas, como o reading, listening além de writing. 

 Os alunos receberam o hand-out e logo fizeram o exercício individualmente. Era uma 

questão de ligar o logotipo de marcas famosas com seus devidos slogans em inglês. Notou-se 

que os discentes gostaram desse início, pois não apresentaram nenhuma dificuldade em seu 

desenvolvimento. Os alunos e a professora conversaram sobre as traduções em português 

daqueles slogans, sobre o poder de persuasão contido em cada período. Foram apontadas 

ainda as características dos slogans, bem como os verbos no imperativo e frases 

extremamente curtas e chamativas.  

O segundo passo foi a leitura de um texto sobre a história da empresa Apple. Porém, 

algumas informações estavam faltando. Os estudantes tinham de preencher devidamente as 

lacunas, com as palavras que estavam em um quadro bem acima do texto. O texto mostrou-se 

ser descomplicado para que preenchessem com as informações que faltavam. A professora foi 

lendo em inglês, e os alunos traduzindo junto com ela. Mais uma vez, a tradução foi utilizada 

como forma de compreensão textual. Ressalta-se que o uso de tradução com estes alunos se 

fez necessário para que eles percebessem que é possível entender um texto mesmo não 

compreendendo alguns vocábulos. Além disso, a forma pela qual a professora conduziu a 

tradução foge dos moldes tradicionalistas mais antigos em que se entregavam dicionários e 

pedia-se que os alunos fizessem traduções individualmente. A atividade continuou com o 

preenchimento das lacunas, o que ocorreu sem problema algum, assim como as questões de 

compreensão do texto que os guiavam a buscarem dados específicos. Até este ponto as 

habilidades que foram realizadas foram: listening, reading e writing. Os alunos conversaram, 

ainda que em língua portuguesa, visto que o assunto era de conhecimento deles.  

A terceira etapa foi a leitura de uma notícia, desta vez, de forma individual e sem o 

auxílio da professora. Os textos estavam com lacunas para serem preenchidas, todavia eles só 

conseguiriam obter este trecho do texto, caso perguntassem ao colega, pois estavam separados 

em pares. Foi estipulado um tempo de trinta minutos para que cada um lesse o texto e 

formasse as questões para adquirirem as informações que faltavam em seus textos. No próprio 

texto que receberam havia palavras-chave de como iniciar a pergunta, pois os pronomes 

interrogativos estavam entre parênteses. Foi explicado detalhadamente o que eles deveriam 
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fazer: ler o texto e formular as questões por escrito. Isso se deu por duas razões, para que não 

esquecessem no momento da fala, e para que ela pudesse avaliar suas produções. Ao término 

do tempo estipulado, os estudantes começaram a conversar. No entanto, a maioria deles, em 

português. Percebeu-se, claramente, que eles queriam apenas obter as informações que 

faltavam no texto sem se preocupar em utilizar a língua inglesa como meio de completá-lo 

simplesmente ignorando a solicitação de falarem em inglês e, assim, obtiveram as respostas 

que precisavam. Ressalta-se que poucos deles estavam realmente tentando se comunicar em 

inglês, mesmo com suas limitações, o que tornou a atividade parcialmente nula. Por fim, as 

folhas que continham o texto preenchido e as perguntas formuladas foram recolhidas. 

As abordagens do ensino de línguas hoje procuram capturar a perspectiva da língua e 

do aprendizado adotado pelo olhar comunicativo do idioma, conforme apresentado no 

Capítulo I. O aluno é o centro das atenções no processo de ensino-aprendizagem e o foco está 

na contextualização, na diversidade dos discentes que faz com que o aprendizado seja 

enriquecido, na construção de procedimentos de teorias a partir dos participantes envolvidos 

no processo de ensino-aprendizagem, e no aprendizado holístico. Observa-se que esse 

exercício teve como princípio uma visão de aprendizado duradouro, aquele que não prepara o 

aluno apenas para uma prova, mesmo porque em outros contextos fora da sala de aula 

dificilmente os estudantes em questão passarão por alguma experiência semelhante. Mas, foi 

esta a maneira pela qual a educadora procurou fazer com que estes praticassem em uma 

simulação de comunicação em outra língua.  

 O objetivo geral do exercício não foi alcançado – a troca de informações em inglês – a 

maioria dos alunos o fizeram em português. O quadro abaixo demonstra as principais 

dificuldades que tiveram ao formular as questões: 

 

Principais erros das questões formuladas pelos alunos:  

Utilização do auxiliar ‘did’ e verbos conjugados no tempo passado.  

Exemplo: What shape did he arranged... 

Verbos no infinitivo, sem conjugação, além da falta de sujeito.  

Exemplo: What did to buy? 

Perguntas sem auxiliar.  

Exemplo: What she said? / What he arranged .... 

Cópia de uma frase afirmativa do texto e o pronome interrogativo no final.  

Exemplo: He arranged the iPhones into the shape of a what? 



82 
 

Construção da frase em português e transferência mecânica para o inglês: 

Exemplo: In front of who she said no?  

 

Seguem recortes da formulação das questões (exemplos reais): 

Exemplo 1: Sem erros graves. Apenas um artigo indevido. 

  

 

Exemplo 2: Sem auxiliares. Construção da frase em português. 

 

 

Exemplo 3: Uso de ‘did’ e verbo conjugado no tempo passado.  

 

 

Exemplo 4: Construção da frase em português.  
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Exemplo 5: Sem uso de auxiliares.  

 

  

 Ao refletir sobre os procedimentos desta atividade, concluiu-se que os alunos não 

estavam preparados para um exercício que exigia um pouco mais da habilidade oral. Os 

primeiros passos foram muito proveitosos, as discussões, a compreensão dos slogans e suas 

marcas, e dos textos. Percebe-se que eles não foram de todo improdutivos. Apresentaram 

muitas dificuldades, principalmente na construção gramatical e estruturação dos períodos em 

inglês, ao produzir algo em língua estrangeira. Como alternativa a esse problema, propõem-se 

outras práticas comunicativas, formulação de exercícios com os próprios erros que 

cometeram, utilização de diálogos que contenham perguntas e respostas.  

Como apontado no Capítulo 1, sabe-se que a interação é primordial em procedimentos 

que envolvem conversas e/ou diálogos. Krashen (1985) afirma que o que impede a 

conversação no aprendizado de uma língua estrangeira é principalmente a falta de motivação, 

a baixa autoestima e ansiedade exaustiva fazendo com que haja um bloqueio mental, 

impedindo a compreensão das explicações do professor, o que leva a não aquisição do idioma 

estrangeiro. Como solução, Krashen (1983) expõe que, apesar de todos os obstáculos e 

limitações, as pessoas aprendem algo “fazendo” esse algo. Iniciar conversas curtas, 

prazerosas, sem o peso e a pressão de uma avaliação, é um dos caminhos.  

 Por fim, as tarefas foram corrigidas e uma nota lhes foi atribuída, não pela oralidade 

no momento do exercício, mas pelas perguntas escritas em seus textos, sendo este ato 

contrário ao objetivo principal. 

 

3.3.3 Atividade 3  

 

 Essa atividade aconteceu em uma ocasião em que não havia muitos alunos na escola 

devido a feriado. Ressalta-se que esses estudantes do 3º ano, das Turmas A e B, eram assíduos 

e, mesmo em um dia atípico como aquele, estavam presentes praticamente 90% das duas 

turmas.      
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 Esta atividade teve como principal objetivo desenvolver a habilidade de listening e 

consistiu em conhecer o projeto Playing for Change65 como forma de ampliação cultural. 

Além do listening, observaram-se reading, writing e speaking, realizados quando cantaram a 

música. 

O primeiro passo foi uma conversa informal sobre o projeto Playing for Change. Este 

projeto foi escolhido por ser social, por ajudar crianças vulneráveis por meio da música, por 

mostrar diferentes instrumentos musicais que variam dependendo da cultura local. O vídeo 

mostrava diferentes aspectos culturais que foram debatidos em aula, como o modo pelo qual 

as pessoas se vestem, suas línguas, seus países, sendo que todos estavam conectados pela 

música.  

A pedagogia que Kumaravadivelu (2001) defende é aquela que se preocupa com a 

identidade individual dos discentes. Assim como demonstrado no capítulo I, o aprendizado de 

uma segunda língua faz com que os estudantes se deparem com situações que os auxiliam a 

compreender as organizações sociais, políticas, culturais, o que acarreta o entendimento de 

quem eles são como indivíduos que convivem em tal sociedade, pertencente a tal contexto 

histórico-cultural. Acredita-se, por isso, que essa atividade talvez tenha sido uma das mais 

significativas para esses alunos. Interessante apontar que nenhum deles, em ambas as turmas, 

conhecia o Playing for Change, o que tornou a prática mais instigadora, uma vez que muitos 

deles tocam instrumentos musicais e cantam. Deve-se acrescentar, ainda, que foram 

inevitáveis as comparações que surgiram com alguns instrumentos musicais que apareceram 

no vídeo. Alguns quiseram se aprofundar no assunto. 

Em seguida, a professora tocou a música Stand by me, a versão que foi gravada por 

John Lennon66. A letra da música que receberam continha três erros: faltavam algumas 

palavras, outras se apresentavam diferentes do original, e ainda havia frases em que todas as 

palavras apareciam sem espaçamento. Eles deveriam descobrir a separação correta por meio 

do listening. Observou-se que não houve dificuldades para o exercício proposto. Eles 

trabalharam individualmente, e frase após frase todo procedimento foi finalizado.  

 Ao assistir ao vídeo do Playing for Change novamente, os estudantes notaram que a 

primeira estrofe da letra da música estava diferente da versão do John Lennon. Isso aconteceu 

                                                           
65  Playing for Change é um projeto que visa construir escolas de música para crianças carentes por meio da 

própria música. Iniciou-se com o produtor e engenheiro de som americano Mark Johnson, que junto com sua 

equipe, começou a gravar músicos de rua de várias partes do mundo. Hoje o Playing For Change é uma 

organização não lucrativa, e faz shows em vários países para arrecadar fundos. (Disponível em: 

<https://en.wikipedia.org/wiki/Playing_for_Change> Acesso em Jan. 20, 2016.) 
66 Stand by me foi composta por Ben E. King, Jerry Leiber e Mike Stoller em 1961. John Lennon a regravou em 

1975, pela Apple Records.   
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logo num primeiro momento, assim que a música foi iniciada, os alunos, de pronto, 

expuseram que a letra era outra. Então, toda a primeira estrofe foi escrita juntamente com a 

professora, uma vez que queriam ter a letra exata do Playing for Change.  

Para finalizar, mostrou-se a apresentação que o grupo fez em Curitiba67, em outubro 

de 2014, pois, em determinado momento, os intérpretes cantam em português. Muito 

interessante a reação dos alunos com a tradução que o grupo fez (Stand by me = fica 

comigo)68. Houve discussões sobre a questão do sotaque, eles questionaram se quando eles 

próprios falam inglês os nativos percebem que são brasileiros, uma vez que eles reconhecem o 

sotaque dos estrangeiros, mesmo quando estes falam português fluentemente.  

Para esta proposta não houve avaliação. Foi um exercício agradável que se mostrou 

muito produtivo. Quando há interesse, os alunos se dedicam e se superam. O resultado do 

listening foi muito positivo, talvez por não envolver avaliação formal, eles tiveram um maior 

aproveitamento das habilidades trabalhadas, questionaram mais e contribuíram para que a 

prática fosse prazerosa.  

 

3.3.4 Atividade 4  

 

 Esta foi a produção dos currículos em inglês dos alunos. O Currículo do Estado de São 

Paulo (2012) lida com o tema “Mundo do Trabalho” durante todo o ano letivo dos terceiros 

anos do Ensino Médio, o que torna a escrita de um currículo condizente com a proposta 

educacional vigente. A habilidade que mais se evidencia é o writing, pois seu objetivo geral é 

a construção do Curriculum Vitae de cada um dos alunos. Contudo, o reading foi igualmente 

trabalhado. 

 Deve-se esclarecer que, embora este tema esteja presente no CESP (2012), a 

pesquisadora o adequou em concordância com dados mais atualizados sobre o assunto, 

contextualizando-o com o trabalho realizado neste ambiente escolar, dedicando um pouco 

mais de tempo para esse tema que é um dos mais importantes para estudantes que estão 

finalizando a Educação Básica. Assim, a primeira etapa para essa tarefa foi a de descobrir 

qual a diferença entre ‘ocupação/emprego’ e ‘profissão’ que se deu por meio de uma 

discussão informal. A aula iniciou com um debate aberto sobre ‘occupation’ e ‘profession’. 

Quais profissões são mais almejadas do que outras, os motivos pelos quais disputam-se as 

                                                           
67  Quando os músicos tocam essa música em países onde o inglês não é a língua materna, eles traduzem a frase 

Stand by me para o idioma local e cantam a música normalmente. Os alunos não sabiam deste fato surpresa. 
68 Os links de todos os vídeos se encontram no Anexo VII. 
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vagas disponibilizadas dentro das universidades públicas, porque não vale a pena ter uma 

ocupação a vida inteira, o que significa ter uma profissão, até que ponto compensa estudar 

para conseguir uma. Os alunos junto com a professora listaram ocupações e profissões em 

inglês.  

O próximo passo foi fazer o exercício (Anexo X), que trabalha com cada parte que um 

CV deve possuir. Duas diferenças importantes entre o CV brasileiro e o britânico foram 

apontadas. O CV britânico deve trazer um ‘profile’ além dos ‘hobbies’ que a pessoa possui, o 

que não é visto nem aceito no CV brasileiro. Não se observou dificuldade para a realização 

desta atividade.  

Logo depois foi feita a leitura individual de um currículo real, exemplo retirado do site 

da BBC69. A professora pediu para que cada um lesse o exemplo de CV individualmente. 

Cinco minutos foram suficientes e, em seguida, perguntas-chave foram feitas oralmente (em 

português), pois ela queria se certificar que houvera compreensão do texto. Essa etapa não 

demorou mais que dez minutos. Em sequência, pediu-se para que os estudantes fizessem o 

mesmo, ou seja, que escrevessem seus próprios CV. Ficou claro que eles deveriam ter aquele 

CV como modelo, e nas informações pessoais, introduzir as próprias, exceto quando 

informações fossem inexistentes. Poderiam, ainda, variar caso quisessem, pois poderiam 

escolher entre escrever um CV baseado no modelo britânico ou no brasileiro. O prazo para a 

entrega dos CV foi de uma semana. A técnica utilizada foi a chamada product, como 

mencionada no Capítulo 1. Nessa perspectiva, há um modelo textual para seguir. 

Primeiramente o professor introduz o tema e, em seguida, apresenta o modelo do texto que 

deve ser escrito.  

Ainda nesta mesma aula, como forma de aprofundar o assunto, outro texto autêntico 

(retirado do site www.cvcentral.co.uk70) foi utilizado, pois especialistas ingleses esclareciam 

quais eram os erros mais comuns e que eliminam os candidatos a qualquer vaga de emprego, 

além de darem dicas importantes a serem utilizadas ao produzir os currículos. Como o texto 

era longo, a professora dividiu-o em partes menores e distribuiu-as. Em grupos, eles tinham 

de ler e discutir o trecho separado. Cada grupo explicou para a sala seu trecho, fazendo com 

que todos pudessem compreender o texto inteiro em pouco tempo. Para essa prática, os alunos 

puderam utilizar tradutores e aplicativos de seus celulares, além de consultar a professora para 

eventuais dúvidas. Interessante apontar que eles conseguiram, de modo geral, realizar a tarefa 

                                                           
69 Disponível em: 

<http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/getthatjob/unit2cvs/page4popup.html> Acesso 

em: Jun. 06, 2015. 
70 Disponível em: <http://www.cvcentral.co.uk/careers_advice.php> Acesso em: Jun. 06, 2015. 
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sem dificuldades. Foram necessários cerca de vinte e cinco minutos para a realização desta 

etapa completa. A professora pediu que não se prendessem a detalhes, que fizessem um 

apanhado geral do trecho do texto que possuíam. Além disso, não era necessário que todos do 

grupo falassem, apenas um deles. 

Para finalizar a aula, um anúncio real de emprego retirado do site da Abadia de 

Westminster71 foi apresentado. Tratava-se de uma vaga de emprego temporário de vendedor 

para a loja de suvenir da Abadia, localizada em Londres. A leitura do anúncio foi feita em 

duplas e os alunos discutiram se era viável candidatar-se à vaga. O salário foi o item de maior 

polêmica. Eles consultaram na Internet de seus telefones celulares a cotação da libra esterlina 

daquele dia e fizeram os cálculos. Todavia, ninguém tinha o perfil exigido pela vaga. Não 

houve tempo hábil para discussões mais detalhadas, a professora apenas perguntou qual era o 

emprego anunciado e imediatamente os discentes foram conversando sobre salário.   

A última etapa para essa atividade foi a realização de seminários. No tempo restante 

da aula a professora rapidamente explicou que o trabalho deveria ser feito em grupos de, no 

máximo, quatro estudantes, devendo escolher uma profissão que queriam apresentar. Os 

tópicos que deveriam constar na apresentação eram: campo de atuação, condições de 

emprego, média salarial, faculdades que ministravam aquele curso, custo do investimento, 

conceito da CAPES, duração do curso, depoimentos de pessoas formadas naquela área, 

pesquisa de satisfação dos profissionais da área. A apresentação dos seminários aconteceu 

após o período de férias, ou seja, tiveram pouco mais de trinta dias para a preparação destes. 

A correção dos CV foi feita durante as férias. Perceberam-se muitos trechos retirados 

de sites de tradução. Pôde ser observado, assim, que a maioria dos discentes ainda não se 

sentiu segura para a produção escrita. Seguem alguns exemplos de erros que se destacaram:  

 

“Interests: play football and attend the 

novel” 

É provável que o aluno tenha escrito no 

tradutor: “assistir à novela” 

“I like the movies, the sports [...]” Artigos usados indevidamente. 

 

“Professional Experience: NO” Em vez de apenas não digitar a experiência 

profissional que ainda não possui, o 

estudante acrescentou a palavra ‘NO’ como 

forma de atestar que realmente não possui 

experiência. 

 A primeira aula após o período de férias foi utilizada para lembrá-los de que na 

semana subsequente eles teriam a apresentação dos seminários. Notou-se que a maioria não 

                                                           
71 Disponível em: <http://www.westminster-abbey.org/job-vacancies/current-vacancies> Acesso em: Jun. 06, 

2015.  
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havia preparado ou pesquisado algo para suas apresentações. Aquela aula foi utilizada para a 

separação dos grupos e das profissões que cada um abordaria.  

 O objetivo dessa apresentação era demonstrar que havia várias profissões interessantes 

e auxiliar aqueles que, por ventura, ainda não tinham decidido sobre o que estudar no futuro. 

A apresentação dos seminários foi simples. Nenhum grupo expôs algo mais detalhado, ou 

dinâmico sobre a profissão escolhida. As apresentadas foram, em ordem alfabética: 

administrador, advogado, assistente social, astronauta, contador, enfermeiro, engenheiro civil, 

filósofo, fotógrafo, jornalista, médico, nutricionista, professor, secretária executiva, 

veterinário. Houve poucos questionamentos sobre as profissões explicitadas e pouco interesse 

dos participantes nessa aula, circunstância que surpreendeu a professora, pois ela acreditava 

que eles se empenhariam mais para obter informações referentes aos cursos universitários que 

estavam prestes a dar início.  

 

3.3.5 Atividade 5  

  

Esta teve como objetivo a dramatização de uma pequena peça teatral como forma de 

praticar a oralidade. Assim como as atividades anteriores, pôde-se perceber que o Task-based 

Language Teaching (Ensino de Línguas Centrado em Tarefas) foi utilizado. Da mesma forma 

como foi verificado no Capítulo 1, nessa perspectiva de ensino, há várias tarefas-alvo que 

preparam o aluno a realizar uma tarefa final, de maior relevância, chamada de tarefa 

pedagógica.  

Por isso, iniciou-se com uma breve discussão sobre bullying, além de abordar a 

cordialidade entre os estudantes, de se fazer o bem ao próximo. Interessante apontar a ideia 

que eles têm sobre o que é bullying. Para a maioria deles, isso apenas acontece na escola. A 

discussão variou do cyberbullying a situações que acontecem em diferentes locais, como na 

própria família.  

Após esse debate, foi feita a leitura do texto teatral72, “Too busy to care”, retirado do 

site www.randomactsofkindness.org73, em dupla, e com a separação de pequenos trechos. 

Cada trecho, ou duas falas, fora dada a uma dupla, que, após a compreensão do que leram, 

explicaram aos outros alunos da sala seus respectivos fragmentos. Eles puderam consultar 

dicionários online, bem como tradutores com seus próprios celulares. Como o texto era longo, 

                                                           
72 Disponível em: <https://s3.amazonaws.com/rak-file-uploads/Too+Busy+to+Care.pdf> Acesso em: Out. 11, 

2015. 
73 Este site é dedicado à bondade, delicadeza, bons costumes. Há diversas atividades para serem usadas por 

profissionais da educação.  
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uma aula inteira foi utilizada para realizar essa tarefa. Com a total compreensão do texto, 

tiveram de pensar em uma história com a mesma temática, bullying. Eles poderiam utilizar 

algumas falas que constavam em seus textos ou variar. O conteúdo desta prática está nos 

Anexos XI e XII.  

A aula seguinte foi utilizada para ensaios. Cada turma foi dividida em três grandes 

grupos, facilitando o trabalho da professora para conseguir assistir aos ensaios e ajudá-los 

com pronúncias corretas, vocábulos que não conheciam, além de correção de períodos 

inteiros. Essa ajuda foi imprescindível para que fizessem uma apresentação com mais 

confiança em si mesmos. E, assim, eles apresentaram na aula seguinte, na própria sala de aula. 

Importante registrar que eles próprios conseguiram notar que houve melhora na dicção ao 

pronunciar palavras em inglês se comparado com a primeira atividade, que foi a produção de 

um vídeo. Óbvio que isso não ocorreu com todos, mas percebeu-se com a maioria.  

A avaliação se deu pela observação dos alunos. A dedicação, o esforço em falar 

corretamente, em cooperar enquanto outros se apresentavam. Alguns deles faltaram na 

apresentação e, para não prejudicá-los, a professora permitiu que improvisassem algo. Outro 

grupo foi formado com estes alunos que haviam faltado. Eles escreveram e encenaram no 

mesmo dia, o que se tornou positivo, pois aqueles que já haviam apresentado os ajudaram. 

Para a realização do ensino de línguas sob o olhar da perspectiva comunicativa, como 

citado no Capítulo I, há várias práticas que podem ser realizadas e adaptadas ao contexto em 

que se trabalha. A dramatização é apenas uma delas. Pode-se apontar, acima de tudo, que são 

vários os benefícios de trabalhar em equipe, pois os alunos aprendem a ouvir o outro, tornam-

se mais confiantes, motivados, e usam mais a língua-alvo, adquirindo, paulatinamente, 

fluência. 

Ao se contextualizar o ensino-aprendizagem conforme a diversidade dos discentes, 

suas dificuldades e limitações, está-se por fazer com que esse aprendizado tenha sentido na 

vida destes, uma vez que a Abordagem Comunicativa aponta para uma visão de aprendizado 

duradouro, além do adquirido na escola, que não prepara o aluno apenas para uma prova, mas 

que tenha oportunidade de vivenciar situações de aprendizagem reais, autênticas.  

De acordo com as cinco atividades realizadas com estes estudantes especificamente, 

percebeu-se que não há um modelo universal de abordagem que, assim como já dito, satisfará 

todos os critérios para uma teoria exata, infalível. Sabe-se que o currículo de línguas deve 

objetivar-se por fazer com que os estudantes tenham o domínio da competência comunicativa, 

o que inclui o desenvolvimento das quatro habilidades necessários para o aprendizado de um 

idioma, além de seu conteúdo, como a gramática, vocabulário e funções. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O ato de ensinar é uma das mais honrosas formas de se fazer o bem a outros. Ensinar 

uma língua estrangeira, em particular, de acordo com Kramsch (2001) “é um ato milagroso”, 

pois há de se considerarem as vivências de cada indivíduo, seu repertório linguístico, sua 

idade, seu conhecimento prévio sobre a língua-alvo, sua necessidade ou vontade de se dedicar 

a um idioma diferente e, não raras vezes, distante do seu. Sabe-se que todo ato 

comunicacional carrega em si fatores históricos, políticos, culturais que estão em constante 

movimento. Nesse contexto, pergunta-se ainda quais aspectos da língua estrangeira deve-se 

lecionar - os gramaticais, lexicais, de uso, dentre outros. 

No Brasil, país que geograficamente não apresenta motivos concretos para a 

aprendizagem do inglês, já que a América do Sul é composta por nove países74 que possuem a 

língua espanhola como materna, além do MERCOSUL que possibilitou expansão econômica 

e o livre comércio entre alguns destes75, onde, igualmente, não se oferece instrução adequada 

para a população, o ensino deste idioma não é tarefa tão simples. O ensino de língua inglesa 

no Brasil vem crescendo timidamente, mais imposto e compulsório do que facultativo e 

espontâneo o que faz com que milhares de estudantes que estão na Educação Básica passem 

horas de suas vidas - são sete anos ao todo - tentando desvendar os mistérios do verbo TO BE, 

por exemplo.  

Esse quadro negativo muito incomoda estudiosos, profissionais e a sociedade 

brasileira em geral - afinal, aprende-se inglês na escola para qual finalidade? - Para ao final de 

sete anos concluir que não sabe nada, não fala nada, não possui nenhum grau de proficiência?  

Esta pesquisa surgiu em um cenário de reivindicações por parte de docentes, que, no ano de 

2015, fizeram uma das maiores greves do Estado de São Paulo tendo como alegação melhores 

salários e condições de trabalho e, ainda, por parte dos discentes, que invadiram várias escolas 

públicas num ato de desespero aduzindo mudanças governamentais no sistema educacional. 

Em outras palavras, reivindicando a reorganização escolar, que faria com que várias salas de 

aulas fossem fechadas. Nota-se que os estudantes contemporâneos estão despertando para a 

realidade de oportunidades que os cercam, há vagas em universidades públicas, alguns estão 

em busca de melhores empregos, de uma chance de concorrer com aqueles que, por natureza, 

já possuem “tudo”. 

                                                           
74 Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.  
75 Os países que compõem o MERCOSUL são: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. 
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Por esses motivos, este estudo surgiu tendo como seu principal objetivo investigar 

como o ensino-aprendizado da língua inglesa é promovido em uma instituição pública do 

Estado de São Paulo. Logo, sugestões serão oferecidas para que o ensino do inglês na 

Educação Básica seja eficaz. Analisou-se como o ensino-aprendizado manifesta-se em uma 

escola pública na periferia de São Paulo. Tratou-se de uma pesquisa-ação que contou com a 

participação e dedicação de alunos que cursaram o 3º ano do Ensino Médio no ano de 2015, 

além da docente-pesquisadora que ministra aulas de língua inglesa, não apenas na rede 

pública, como também na rede privada. Ela optou por pesquisar o ensino público devido à 

autonomia que, do seu ponto de vista, o sistema educacional público oferece e que, em sua 

maioria, é pouco utilizada pelos docentes de modo eficaz. 

É importante acrescentar que esta unidade escolar é diferenciada na comunidade em 

que está localizada. A demanda é crescente a cada ano, a ponto de criar-se uma lista de espera 

por vaga. Para exemplificar essa situação, nos últimos meses de 2015, aconteceram dois 

eventos que demonstram alguns aspectos positivos desta escola. O primeiro refere-se à 

trajetória de um professor temporário que, após quatorze anos lecionando na rede estadual, 

conseguiu algumas aulas nesta unidade escolar. Ao término do ano letivo, ele escreveu um 

depoimento que, com sua permissão, a diretora da escola, durante o planejamento de 2016, 

decidiu compartilhar com os docentes para que pudessem refletir sobre o ambiente em que 

trabalham. Este professor relata que passou por vários estabelecimentos de ensino durante 

muitos anos de trabalho, mas que: “essa até o momento foi a escola que mais se encaixou num 

conceito de ‘verdadeira escola’!” Alguns trechos de seu depoimento são realmente relevantes, 

como:  

 

Todas as salas tem (sic76) ventiladores que funcionam [...]; não tem goteiras nem 

vidros quebrados! [...] Não houve incêndio nem depredação criminosa! Nenhum 

professor foi ‘abordado’ no estacionamento! [...] Vocês têm portão eletrônico e 

estacionamento iluminado no período noturno! Possuem Data Show e Notebook que 

funcionam com as devidas conexões, caixas de som, extensões e acessórios para 

poder usar! [...] Tem uma organização incrível quando se trata de eventos coletivos 

[...] Não vi pressão de como o aluno deve ser avaliado! [...] estou destacando alguns 

acontecimentos do ano que me chamaram a atenção e que talvez os colegas da casa 

estão acostumados e nem notam como são ‘felizes’ e não percebem! 

  

A carta-depoimento encontra-se, na íntegra, no Anexo XVI. 

O segundo acontecimento, que igualmente mostra que é possível fazer um trabalho 

diferenciado nesta escola, foi que a professora ao agir da mesma forma com todos seus 

                                                           
76 Têm.  
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alunos, obteve um resultado singular. Trata-se de estudantes que cursaram a 8ª série / 9º ano 

do Ensino Fundamental II. Como forma de praticar writing, a professora propôs que 

escrevessem uma carta a Rainha da Inglaterra. Foi feito um trabalho extenso sobre a história e 

trajetória da monarca para que os discentes tivessem argumentos e motivos reais para elaborar 

um texto. Ao final de seis meses, a docente conseguiu unir os fragmentos que os alunos 

produziram e compôs uma carta por turma (8ª A, B, C, D), totalizando quatro distintas. 

Postadas as cartas, após meses de espera, a resposta da Rainha Elizabeth chegou à escola. 

Segue um trecho de sua resposta: 

 

A Rainha ficou tocada pelo apoio e carinho que recebeu naquele momento e, mesmo 

não podendo responder a todos pessoalmente, devido às centenas de cartas recebidas 

comumente, Vossa Majestade ficou feliz em conhecê-los e saber de seus interesses 

sobre a vida e o trabalho dela.77 

 

Ressalta-se que o projeto descrito acima envolveu estudantes de diferentes turmas, e 

não os que participaram desta pesquisa. A resposta da Rainha Elizabeth II, na íntegra 

encontra-se no Anexo XVII. Importante destacar que a cada ano são feitos vários projetos 

interdisciplinares nesta escola, talvez este seja um dos motivos pelo qual a comunidade 

escolar reconheça e valorize o trabalho realizado.     

Para este estudo buscaram-se maneiras possíveis de se trabalhar com os alunos do 3º 

ano do Ensino Médio as quatro habilidades do idioma (reading, writing, listening, speaking), 

além da cultura da língua-alvo e a utilização de materiais autênticos, como base para a criação 

de cada atividade.  

Uma das primeiras perguntas a ser respondida nesta dissertação é sobre o motivo pelo 

qual a maioria dos estudantes brasileiros, ao término do ensino regular, não apenas provindos 

de escolas públicas, apresentam proficiência limitada em inglês. Alguns problemas podem ser 

apontados. Como visto no Capítulo 1, percebeu-se que a má formação docente evidencia, 

além da estrutura familiar frágil, a falta de recursos adequados para o ensino de línguas, o 

número elevado de discentes por sala, dentre outros. Almeida Filho (1998) sinaliza que: “A 

visão retrógada das Faculdades de Filosofia e Estudos da Linguagem quanto à natureza do 

conhecimento relevante para o desenvolvimento do ensino das línguas não tem absolutamente 

ajudado na superação dos problemas que os cursos de Letras acumularam nessa área.” 

(ALMEIDA FILHO, 1998, p. 8). 

                                                           
77 The Queen has been touched by the support and affection she has received at this time and, although unable to 

reply to you personally, owing to the many hundreds of letters received in recent weeks, Her Majesty was very 

glad to hear from you and touched to know of your interest in her life and work.   
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O que fazer diante de tal quadro? Atuar efetivamente. Se há uma defasagem na 

formação profissional, uma oferta de continuidade aos seus estudos deveria ser implementada, 

assim como políticas públicas poderiam assistir a esses profissionais de maneira mais eficaz, 

além de proporcionar uma estrutura física mais apropriada nas escolas em geral. Tudo deve 

fazer sentido, de tal forma que dê ao estudante um motivo real para uma dedicação aos 

estudos. Ainda assim, diante de todos esses problemas, acredita-se que é possível fazer algo 

significativo.  

Para o ensino específico de inglês, ainda é possível encontrar em muitas escolas 

públicas docentes que insistem em utilizar métodos mais tradicionalistas ao entregarem 

dicionários aos alunos e pedir para que eles apenas traduzam um texto. A tradução pode e 

deve ser utilizada em aulas de LE, todavia de maneira bem diversa desta. Se o professor 

possui alunos com muitas dificuldades com o idioma, pode variar o modo como a tradução é 

feita. Ela pode ser realizada em conjunto, em grupos, com discussões, ou de qualquer outra 

forma que mostre resultados positivos com determinados estudantes.  

A Abordagem Comunicativa, que rege a perspectiva de ensino de línguas desde a 

década de 1980, tem como seu maior objetivo a comunicação. Para que isso aconteça, várias 

técnicas são usadas para se chegar ao objetivo final, ou seja, a conversação. Observa-se, 

assim, procedimentos de reading e writing, assim como de listening e speaking. Cada passo 

deve ser cuidadosamente preparado para que a comunicação aconteça. Um facilitador para 

tais práticas é o uso de material autêntico, que motiva os estudantes, fazendo do idioma uma 

ferramenta utilizada de forma real, com a vantagem de somar-se a cultura de determinados 

povos durante o aprendizado. Nesta pesquisa, para a criação das atividades foi feito uso de 

materiais autênticos de culturas diferentes – paquistanesa, americana, britânica, espanhola, 

sul-africana, indiana, italiana – a fim de que os discentes refletissem principalmente em suas 

próprias vivências culturais, para que, por meio dos diferentes textos e discussões, tivessem 

acesso a um acontecimento, ou a um modo de viver e pensar distinto do seu, mas que, nem 

por isso, é menos válido. As discussões durante as aulas mostraram que os alunos atingiram 

os objetivos propostos.  

 Outra perspectiva que advém da Abordagem Comunicativa é o que Kumaravadivelu 

(1994, 2001, 2003, 2008) chama de Pós-Método. O linguista se distancia da Abordagem 

Comunicativa ao dizer que o professor é capaz de teorizar sua prática, pois é um ser reflexivo 

e atuante, de acordo com os estudantes que possui, uma vez que nenhum método é infalível, 

pois todos têm pontos chaves que funcionam com diferentes estudantes em diferentes 

contextos. Logo, de acordo com Kumaravadivelu (1994, 2001, 2003, 2008), o Pós-Método 
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deve ser entendido por meio da particularidade de cada vivência local do docente e de seus 

alunos; da praticabilidade que faz com que o professor coloque em prática teorias criadas por 

estudiosos, e molde-as de acordo com seu público; e, ainda, a possibilidade, que faz com os 

seres humanos possam sair do status quo.  

 As práticas que foram realizadas e analisadas nesta pesquisa consideraram 

fundamentalmente os conteúdos do Currículo do Estado de São Paulo, os objetivos dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, da Abordagem Comunicativa, e 

ainda, do Pós-Método. As respostas para a hipótese desta pesquisa foram obtidas com a 

aplicação das atividades e por meio de um questionário aberto que foi respondido nos últimos 

dias de aula do ano de 2015. Este se encontra no Anexo XIII e seus gráficos no Anexo XIV.  

 De acordo com as respostas do questionário, a Atividade 1, que consistiu em gravar 

um vídeo, foi, igualmente com a Atividade 3, da música, as que os alunos mais consideraram 

significativas. Quando se traz à lembrança a leitura em conjunto, as discussões sobre a 

educação paquistanesa, as perguntas e respostas pessoais e, finalmente, a gravação do vídeo 

final, muitas incertezas sobre pronúncia de palavras, estruturas gramaticais, dados que 

deveriam ser mencionados, foram, de certa forma, superados por eles. Apesar de ter sido o 

primeiro exercício pelo qual estes estudantes deveriam comunicar-se em inglês, acredita-se 

que o resultado foi favorável devido ao grande número de trabalhos produzidos, poucos muito 

bons, outros razoavelmente bons e poucos não tão bons no que diz respeito à fala, ao ato de 

comunicar-se.  A devolutiva da professora, igualmente, foi muito importante para a 

construção de autoestima e confiança destes.  

 A Atividade 2 ficou em quarto lugar na opinião dos estudantes. Esta tarefa iniciou-se 

de maneira produtiva, sendo que acompanharam bem todas as etapas realizadas em aula. Seu 

objetivo principal, no entanto, não foi alcançado de maneira satisfatória. Consistia em trocar 

informações sobre os textos que possuíam. Eles estavam incompletos e para adquirir o trecho 

faltante deveriam conversar entre si para obtê-lo. A comunicação ocorreu, mas não em língua 

inglesa. A maioria deles conseguiu as informações que faltavam conversando em português, 

desviando-se, assim, do objetivo final. A justificativa dada foi que: “era muito difícil e 

demorado falar em inglês.” Para avaliá-los a professora teve de corrigir as partes escritas das 

perguntas e respostas, e não analisou a oralidade. Ainda assim, considerando-se cada etapa 

que antecedeu a conversa final, percebeu-se que estavam entusiasmados e participativos. 

Todos os presentes realizaram esta tarefa, todas as etapas que a compunham, apenas o 

objetivo final não foi alcançado satisfatoriamente.  
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 A Atividade 3 foi uma das mais prazerosas para os estudantes, pois foi um trabalho 

sem avaliação que trazia a música como base. Acredita-se que o que mais os encantou foi o 

fato de os músicos serem pessoas simples que tocavam nas ruas para sobreviverem. Outro 

fator foi conhecer músicos de várias partes do mundo, dar uma rápida olhada nos lugares de 

origem daquelas pessoas, ver que havia músicos brasileiros que compunham a sonoridade 

daquela música, e por fim, trabalhar com a habilidade de listening que não se mostrou como 

obstáculo para eles. Muitos dos alunos, durante o ano letivo, cantarolavam músicas tocadas 

por aquela banda, fizeram pesquisas a parte para descobrirem informações mais detalhadas 

sobre o projeto Playing for Change. Destaca-se o fato de que, uma aluna, na semana seguinte 

à prática, retratou em um desenho, um de seus músicos (Anexo XV). 

 A Atividade 4 mostrou-se útil para a vida desses estudantes. Ela foi a primeira em que 

a professora deixou que eles adquirissem mais independência na leitura. Havia textos longos e 

os discentes mostraram-se capazes de compreendê-los e cumprir com as propostas. Para a 

produção escrita, que foi a elaboração dos seus próprios currículos de trabalho, muitos ainda 

utilizaram ferramentas de tradução online, o que, mais uma vez, fugiu do objetivo principal. 

Isso apenas demonstra que estes estudantes ainda são inseguros em relação ao conhecimento 

que possuem, pois não acreditam que possam produzir algo escrito, ainda que de forma 

controlada, com modelos, mas que daria para realizar tranquilamente quando trocassem as 

informações ali constatadas pelas reais de acordo com cada vivência. Conveniente apontar o 

interesse que eles mostraram ao lerem um anúncio real de emprego londrino, além das 

diferenças entre os currículos brasileiro e o britânico, pois esse fato fez surgir discussões do 

que cada povo considera  mais relevante em suas vidas.  

 A Atividade 5 foi uma dramatização e esta foi aquela em que houve menos esforço por 

parte dos alunos, talvez por conta da falta de tempo para ensaios e preparos. Eles tiveram 

apenas duas aulas para esse fim. A professora auxiliou-os nas pronúncias de palavras e nas 

estruturas dos textos, pois eles modificaram o modelo que receberam. Observou-se que o 

resultado foi positivo, principalmente porque alguns chegaram à conclusão de que possuíam 

um pouco mais de facilidade em pronunciar palavras em inglês. Ao se comparar o primeiro 

vídeo com esta dramatização, é nítido o avanço de alguns discentes. Importante ressaltar que 

eles não falam inglês fluentemente nem sem cometer erros de pronúncia e gramática, mas o 

que torna este estudo válido é o avanço das habilidades adquiridas. Pode-se concluir que estes 

possuem mais facilidade em ler, escrever, ouvir e falar em língua estrangeira do que outros 

que não passaram por esse processo. 
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 Além destes fatos sobre as atividades que foram feitas com estes alunos, o 

questionário aplicado mostrou que dentre aqueles que prestaram o ENEM em 2015, a maioria 

optou pela língua inglesa em vez da espanhola. Isso demonstra que eles tinham mais 

confiança em seus conhecimentos para enfrentar uma avaliação tão importante quanto o 

ENEM. 

 Ao serem questionados sobre as aulas de inglês durante o ano, a maioria deles 

considerou que foram produtivas, compensadoras. Dentre aqueles que não consideraram as 

aulas positivas, os motivos apontados foram que achavam a matéria difícil, ou que havia 

muito conteúdo e pouco tempo para assimilação e prática. Interessante transcrever alguns dos 

depoimentos colhidos: “Tenho déficit na matéria, minhas professoras anteriores não tinham o 

dom de explicar inglês”; “A professora trabalhou com não apenas gramática, mas 

conhecimento cultural”; “Comecei a gostar de inglês.” Estes relatos demonstraram a grande 

defasagem que possuíam, a falta de um trabalho sério e eficaz pelo qual estes discentes 

passaram, e o despertar de interesse pela disciplina. 

 Outra questão que foi levantada no questionário é que a grande maioria deles acreditou 

que seu conhecimento de inglês melhorou. Os que consideraram que seu conhecimento 

continuou estagnado podem ser divididos em duas categorias: os que possuíam um nível de 

inglês avançado e os que praticamente não possuíam base alguma no idioma. Mais uma vez 

ressalta-se que uma das dificuldades em se trabalhar com turmas muito grandes é o elevado 

número de deficiências diferentes, tornando-se mais um obstáculo, para preparar atividades 

que contemplem todos ao mesmo tempo. Em outras palavras, quem possuía muito 

conhecimento em inglês não avançou, e aqueles que possuíam extrema dificuldade 

concluíram que também não avançaram. Um dos depoimentos destes se mostra assim: “Não 

consigo me comunicar e não ouso tentar”. Nota-se a dificuldade deste aluno e que pouco, ou 

nenhum, avanço obteve. Este estudante necessitaria de uma atenção maior, um trabalho 

pontual que o tornasse um pouco mais independente no idioma estrangeiro. O ideal seria 

haver aulas de reforço, fora do período escolar, com foco apenas nestes estudantes. 

 Outro dado que apontou para o bom resultado dos estudantes é que hoje muitos tentam 

utilizar a língua de maneira mais efetiva. É possível mencionar algumas situações como na 

leitura e compreensão de textos, ao assistirem a filmes, ouvirem música, em jogos, 

vestibulares, redes sociais entre outras maneiras. Ao serem questionados como se sentiam 

diante de um texto em inglês a maioria respondeu que tentava esforçar-se para entender o que 

estava escrito e se sentiam familiarizados, confortados, confiantes e, ainda, capazes. Disseram 

que usavam palavras-chave e cognatos para compreenderem o assunto ou o tema de um texto. 
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Dentre aqueles que apresentavam dificuldades, houve relatos de insegurança, pois perceberam 

que havia dificuldade, já que compreendiam palavras isoladas, não um texto completo. 

 A pergunta seguinte era referente à tentativa de se comunicarem caso encontrassem 

um estrangeiro, falante de língua inglesa. Mais uma vez a maioria disse que tentaria ajudar 

esse estrangeiro, outros o cumprimentariam, ou se apresentariam à essa pessoa, falariam que 

“não sabiam falar inglês”, alguns utilizariam aplicativos de tradução como tentativa de 

comunicação. Dentre aqueles que disseram que não tentariam se comunicar, a única 

justificativa obtida foi: “Não tenho conhecimento para conversar.” Isto reafirma a insegurança 

além da falta de proficiência que poucos apresentaram. 

 A questão seguinte mostrou que a maioria destes estudantes utilizava a música como 

forma de manterem contato com o idioma inglês. Sequencial à música, vêm filmes ou 

seriados, jogos e, por último, a leitura ou acesso aos sites estrangeiros. Diferentes formas de 

contato com o idioma foi o uso de dicionários, além dos aplicativos de cursos de idiomas.  

 A última questão era extremamente aberta. Foi um espaço livre para qualquer tipo de 

comentário. Observou-se que os que gostaram das aulas no geral expuseram que foram 

diversificadas e motivadoras, que gostariam de entrar em um curso de inglês, que aprenderam 

a gostar da língua inglesa, além de perceberem que o inglês é importante para a vida deles. 

Destacaram-se três destes depoimentos: “Eu adoro suas aulas, queria ter tido o privilégio de 

ter inglês com a senhora desde o 1º ano, talvez assim seria um pouco mais capacitada para um 

bom desenvolvimento na matéria. De qualquer forma obrigada por nos ensinar inglês de 

verdade por um ano.”; “Antes eu pensava que o inglês era difícil, mas com as aulas desse ano, 

mudei de opinião. Hoje considero mais fácil que o português.”; “Se tivéssemos mais aulas, 

assim como português e matemática, seria melhor, ficaríamos fluentes na língua.” Houve um 

comentário que criticou a pesquisa: “É muita coisa pra pouco tempo. Não consigo 

acompanhar. Não gosto porque logo em seguida tem prova”. Nota-se, contudo, que de alguma 

forma esse estudante obteve sucesso em seu desempenho. Não foi possível, por meio destas 

atividades, identificar esses estudantes que mais precisavam de ajuda. Talvez, pela realização 

de muitos trabalhos colaborativos, além da falta de tempo e elevado número de estudantes. No 

entanto, não se justifica a inação por parte da docente. 

 Ao se olhar de modo abrangente sobre todas essas respostas, é inegável o sucesso 

obtido pela atitude diferenciada da professora. O mais relevante é evidenciar que os próprios 

alunos notaram seu avanço no que diz respeito ao processo ensino-aprendizagem que 

aconteceu durante o ano letivo de 2015. Entretanto, sabe-se que estudos mais prolongados e 

com foco em uma mesma turma, que pudesse acompanhar, aplicar e analisar as informações 
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obtidas seria muito relevante para que dados mais concretos pudessem ser obtidos e utilizados 

por outros profissionais.     

Há quase vinte anos Celani (1997) já pensava sobre o futuro do ensino do inglês no 

Brasil. Naquela oportunidade disse: 

 

talvez a necessidade de se estabelecer uma pedagogia mais realista seja prioritária, 

com definição clara dos objetivos possíveis de serem atingidos, particularmente na 

escola pública. É fundamental evitar o fracasso na aprendizagem de línguas na 

escola, para se acabar, de uma vez por todas, com a falsa idéia (sic)78 de que língua 

estrangeira só se aprende fora da escola. (CELANI, p. 159)  

 

Acredita-se que se os objetivos traçados foram criados de acordo com a necessidade 

dos discentes e estarem claros para eles, a escola cumprirá com sua função social na formação 

global do indivíduo. Celani (1997) continua com suas reflexões ao relatar que se deveria 

observar menos os modismos que são desenvolvidos em outras partes do mundo e que se deve 

olhar com cuidado para “o aluno, aqui, o aluno brasileiro. É para ele que estamos ensinando a 

língua estrangeira, no Brasil” (p. 160). Por isso, suas necessidades, vontades, interesses são 

tão valiosos para o professor de línguas, pois este deve preparar suas aulas voltadas para o 

aluno, para que o resultado educacional seja significativo e fazer com que o ensino de 

segunda língua na Educação Básica brasileira seja possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78 Ideia.  
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ANEXO I – QUESTIONÁRIO: PERFIL DOS ALUNOS 

 

 

Sexo (     ) FEMININO            (     ) MASCULINO 

Data de nascimento  

Quanto tempo estuda 

nesta escola? 

 

Cursa ETEC (     ) SIM       (     ) NÃO 

Se sim, qual curso?  

Faz curso de inglês em 

escola de idiomas? 

(     ) SIM       (     ) NÃO 

Se sim, há quanto 

tempo? 

 

Já estudou inglês (não 

estuda no momento) 

em escola de idiomas?  

(     ) SIM       (     ) NÃO 

Se sim, por quanto 

tempo? 
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ANEXO II – RESULTADO: PERFIL DOS ALUNOS 
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ANEXO III – PLANO DE AULA 1 

 

 

Tema 

Biografia 

 

Objetivos 

Geral:  

- Gravar um vídeo relatando a biografia de alguém. 

Específicos: 

- Conhecer o gênero biográfico; 

- Utilizar cognatos para a compreensão geral de um texto autêntico; 

- Formular perguntas pessoais; 

- Utilizar essas questões em situação real; 

- Gravar um vídeo mostrando no mínimo quatro informações: o nome da pessoa, a idade, 

onde mora e o porquê essa pessoa é especial, se conquistou algo importante durante sua vida. 

 

Conteúdo 

- Simple Past Tense; 

- Gênero textual – biografia; 

- Perguntas pessoais. 

 

Metodologia de ensino  

Passo 1: Leitura da biografia de Malala Yousafzai; 

Passo 2: Discussão do texto, reflexão sobre a situação dos paquistaneses referente ao estudo, 

traçar um paralelo com a educação brasileira; 

Passo 3: Apontamentos sobre as características de uma biografia; 

Passo 4: Formulação de perguntas em inglês sobre os dados pessoais de alguém; 

Passo 5: Utilização dessas questões em aula, um aluno pergunta ao outro e vice-versa; 

Passo 6: Gravação de um vídeo que mostre o aluno falando sobre algum familiar, ou alguém 

próximo a eles, que seja admirado.  

 

Avaliação do processo de ensino e aprendizagem 

Análise dos vídeos. Foco na habilidade de fala do aluno, pronúncia correta das palavras e 

construção correta das estruturas de frases.  
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Recursos necessários 

Cópias do texto retirado do site www.biography.com, lousa e giz. 

 

 

Número de aulas utilizadas: 2 
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ANEXO IV – Hand-out da atividade 1: 

 

Malala Yousafzai Biography 

Women's Rights Activist, Children's Activist (1997–) 

 

Malala Yousafzai was born on July 12, 1997, in Mingora, Pakistan. As a child, she 

became an advocate for girls' education, which resulted in the Taliban issuing a death threat 

against her. On October 9, 2012, a gunman shot Malala when she was traveling home from 

school. She survived, and has continued to speak out on the importance of education. She was 

nominated for a Nobel Peace Prize in 2013. In  2014,  she was nominated again and won, 

becoming the youngest person to receive the Nobel Peace Prize.  

 

Initial Activism 
Yousafzai attended a school that her father, Ziauddin Yousafzai, had founded. After 

the Taliban began attacking girls' schools in Swat, Malala gave a speech in Peshawar, 

Pakistan, in September 2008. The title of her talk was, "How dare the Taliban take away my 

basic right to education?" 

In early 2009, Yousafzai began blogging for the BBC about living under the Taliban's 

threats to deny her an education. In order to hide her identity, she used the name Gul Makai. 

However, she was revealed to be the BBC blogger in December of that year. 

 

Targeted by the Taliban 

On October 9, 2012, on her way home from school, a man boarded the bus Malala was 

riding in and demanded to know which girl was Malala. When her friends looked toward 

Malala, her location was given away. The gunman fired at her, hitting Malala in the left side 

of her head; the bullet then traveled down her neck. Two other girls were also injured in the 

attack. 

The shooting left Malala in critical condition, so she was flown to a military hospital 

in Peshawar. A portion of her skull was removed to treat her swelling brain. To receive 

further care, she was transferred to Birmingham, England. 

 
(Taken from: http://www.biography.com/people/malala-yousafzai-21362253 on February 15, 2015). 
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Questions about YOU: 

When is your birthday? 

Where were you born? 

What’s the best thing you achieved in life? 
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ANEXO V: PLANO DE AULA 2 

 

Tema 

Propagandas / marcas / slogans  

 

Objetivos 

Geral:  

- Trocar informações. 

Específicos: 

- Conhecer o gênero de uma propaganda e de notícias de jornal; 

- Utilizar cognatos para a compreensão geral de slogans autênticos; 

- Comparar as traduções feitas para o português de slogans de marcas conhecidas; 

- Formular perguntas com pronomes interrogativos; 

- Utilizar essas questões em situação real para a aquisição de informações ausentes num texto; 

 

Conteúdo 

- Gênero textual – propaganda; 

- Gênero textual – notícia de jornal; 

- Cognatos; 

- Perguntas com pronomes interrogativos; 

 

Metodologia de ensino  

Passo 1: Ligação dos slogans em inglês com os símbolos das marcas correspondentes; 

Passo 2: Discussão sobre as traduções destes slogans em português; 

Passo 3: Características de um slogan registradas; 

Passo 4: Leitura do texto referente à história da Apple e complementação com as informações 

ali ausentes;  

Passo 5: Reconhecimento e utilização dos cognatos para o preenchimento das informações 

ausentes; 

Passo 6: Respostas às questões de compreensão do texto; 

Passo 7: Individualmente, cada aluno lê o texto seguinte e formula questões para as 

informações ali ausentes; 
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Passo 8: Separação dos alunos em duplas, pois alguns pegaram o texto 1 e outros o 2. Os 

textos se completam, ou seja, as informações que estão no texto 1 não estão no texto 2 e vice-

versa. Por isso a necessidade das duplas para que troquem informações; 

Passo 9: Demonstração com um aluno como a atividade deve ser feita; 

Passo 10: Alunos trocam as informações.  

 

Avaliação do processo de ensino e aprendizagem 

Não foi possível avaliar a parte oral da atividade devido ao grande número de alunos em sala. 

No entanto, eles entregaram a última página, que contém o texto para ser preenchido com as 

informações ausentes, além das perguntas que eles formularam. A nota foi referente apenas à 

formulação correta das perguntas.    

 

Recursos necessários 

Cópia dos exercícios sobre os slogans e textos.  

 

Número de aulas utilizadas: 2 
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ANEXO VI – Hand-out da atividade 2: 

 

Slogan . Logo and brand . 

01. Just do it. 

  
02. Have a break, have a… 

 
03. I’m lovin’ it. 

 
04. Connecting People. 

 
05. Obey your thirst. 

 
06. Think different! 

 
07. Always… 

 
08. In tests, eight out of ten owners 

said their cats preferred it. 

 
09. Impossible is nothing. 

 
10. Life’s Good. 
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II. Read the text and fill it with the missing words from the box below: 

 

different / fruits / products / head / famous / name / money / garage / detailed / idea / black / 

rainbow / companies 

 

 

The brand name  

Steve Jobs was the one who had the ____________ to call the company “apple”. The story is 

that, in this time, Steve was on a diet that only allowed him to eat ___________. He thought 

that “apple” sounds friendly and lively. His partner Steve Wozniak (Ron Wayne had left the 

company very early) did not like the name “apple”. Steve Jobs gave Steve Wozniak the 

chance to think of a new name until 5 o’clock. They didn’t find a new ________________, so 

today the company is still called “apple”. 

The logo  

The first apple logo was very ______________ from the logo today. It showed Isaac Newton 

(the man who sat under an apple tree and, when an apple suddenly fell on his __________, 

discovered gravity). Steve Jobs and Steve Wozniak found this logo too ____________ and 

too complicated, so they wanted another one. The next design was the apple we still see 

today. The first apple was in the colors of the _____________. Today, it is usually in one 

color, for example in ______________.  

Critique  

Apple was criticized because their workers had to work very long and very hard and did not 

get much _____________ for their work. In 2006, 35% of the people still had to work longer 

than allowed. In 2012, Apple started changing this so that in 2013, it was 5%. In 2006, Apple 

was also criticized because the materials they used to produce their ______________ were not 

environmentally friendly. They started working on this problem and became “a greener 

apple”, as Steve Jobs called it.  

 
(Adapted from http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc. Acessed on April 02, 2015) 
 

 

III. Questions about the text: 

01. Who started “Apple”? How much money did they have? 

______________________________________________________________________ 

02. Why is the company called “Apple”? 

______________________________________________________________________ 

The Company           

The company Apple was founded in 1973 by Steve Jobs, 

Steve Wozniak and Ron Wayne. They started their company 

in a small _______________ with a capital of $1300. 

Nowadays, they earn about 170 billion dollar 

($170.000.000.000) in a year (2012). Apple was one of the 

first ______________ that developed PCs. They also played 

an important role in the invention of the computer mouse. 

Before this invention, people had to type everything that the 

computer should do for them with their keyboard. Today, 

Apple is most _____________ for its iPod, iPhone and iPad. 
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03. Why did they change the first logo? 

______________________________________________________________________ 

04. What did some people not like about Apple? 

______________________________________________________________________ 

 

IV. Read it:  

 

TEXT 1: 

          Chinese Romeo spends $82,000 on 99 iPhones 6 to impress a girl he wanted to 

marry… 

 

         With “Singles’ Day” looming in (where?) __________________ (Nov. 11), one man 

thought the time was right to make a proposal to his girlfriend, preventing them both from 

having to participate in any future 11/11 festivities. 

         The young Guagzhou tech worker spent 500,000 yuan ($82,000) on Apple's latest 

gadget, which is more than 17 years the average worker's salary, according to CNN. He 

arranged the iPhones into the shape of a (what?) _______________, and still had some money 

to buy a bunch of flowers.  

But that wasn’t enough. She said (what?) ____________.  In front of his colleagues and 

friends, she turned him down. 

         According to Weibo social network, the man asked the young lady to step into the heart 

where he offered her flowers and a life together. 

          What she actually said to him has not been reported, but witnesses said she rejected 

him. The rejected man now has the job of trying to get some of his money back selling the 

phones at a discounted price. 

 

    
 
(Taken from http://techupdates.com/go/973258#  Acessed on April 02, 2015) 
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IV. Read it: 

 

TEXT 2: 

          Chinese Romeo spends $82,000 on 99 iPhones 6 to impress a girl he wanted to 

marry… 

 

         With “Singles’ Day” looming in China (Nov. 11), one man thought the time was right 

to make a proposal to his (who?) ___________________, preventing them both from having 

to participate in any future 11/11 festivities. 

         The young Guagzhou tech worker spent 500,000 yuan ($82,000) on Apple's latest 

gadget, which is more than 17 years the average worker's salary, according to CNN. He 

arranged the iPhones into the shape of a heart, and still had some money to buy a bunch of 

(what?) ________________.  

But that wasn’t enough. She said ‘no’.  In front of his colleagues and (who?) 

_________________, she turned him down. 

         According to Weibo social network, the man asked the young lady to step into the heart 

where he offered her flowers and a life together. 

          What she actually said to him has not been reported, but witnesses said she rejected 

him. The rejected man now has the job of trying to get some of his money back selling the 

phones at a discounted price. 

       
(Taken from http://techupdates.com/go/973258#  Acessed on April 02, 2015) 
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ANEXO VII: PLANO DE AULA 3 

 

Tema 

Música  

 

Objetivos 

Geral:  

- Ouvir a letra de uma música. 

Específicos: 

- Conhecer o gênero textual – letra de música; 

- Reconhecer o som e as palavras em inglês; 

- Utilizar recursos (cognatos) para compreender a letra da música; 

- Traduzir a letra da música; 

- Diferenciar sotaques (britânico do John Lennon e o americano dos músicos americanos); 

- Conhecer o projeto Playing For Change.  

 

Conteúdo 

- Gênero textual – letra de música; 

- Reconhecer palavras em inglês pela escuta de nativos. 

 

Metodologia de ensino  

Passo 1: Conversa informal sobre o projeto Playing For Change; 

Passo 2: Vídeo da música Stand by me, tocada pelo Playing for Change; 

Passo 3: Mesma música deve ser ouvida, porém, a original do John Lennon gravada em 

estúdio; 

Passo 4: Preenchimento dos espaços vazios, reconhecimento das palavras separando-as, 

escrita correta das palavras (no hand-out a professora digitou errado propositadamente);  

Passo 5: A música tocada pelo Playing for Change deve ser ouvida novamente para a 

localização das diferenças; 

Passo 6: Vídeo do Playing for Change tocando no Brasil. 

Passo 7: Verificação da tradução feita pelo grupo Playing for Change e a dos alunos.  

 

Avaliação do processo de ensino e aprendizagem 

Não houve.  
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Recursos necessários 

Cópia da letra de música, data show, notebook.  

 

Links dos vídeos assistidos em aula: 

Stand by me (John Lennon): <https://www.youtube.com/watch?v=4vSWHkxZgOI> 

Stand by me (Playing for Change): <https://www.youtube.com/watch?v=Us-TVg40ExM> 

Stand by me (Playing for Change in Curitiba): <https://www.youtube.com/watch?v=7hF-

P1RJyhk> 

 

Número de aulas utilizadas: 2 
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ANEXO VIII – Hand-out da atividade 3: 

 

 

 STAND BY ME – John Lennon 

When the ___________ has come 

And the land ______________ 

And the moon _____________ light we'll see 

No, I won't _______________ 

No, I won't _______________ 

Just as long as ____________, stand by me 

 

Anddarlingdarling 

Standbymeohnownowstandbyme 

Standbymestandbyme 

 

If de skai that wi luk apon 

Shuld tamble and fóll 

End de maunteins shuld cramble tu de si 

Ai won't crai, ai won't crai 

No ai won't shéd a tiar 

Jãst as long as iu stand, stand bai mi 

 

Anddarlingdarling 

Standbymeohstandbyme 

Standbymestandbymestandbymeyeah 

 

Whenever you're in trouble won't you stand by me 

Oh now now stand by me, oh stand by me 

Stand by me, stand by me 

Darling, darling stand by me 

Stand by me 

Oh stand by me, stand by me, stand by me 
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ANEXO IX: PLANO DE AULA 4 

 

Tema 

Profissões  

 

Objetivos 

Geral:  

- Produzir o CV dos alunos em inglês. 

Específicos: 

- Conhecer o gênero currículo; 

- Ler anúncios de vagas de empregos reais; 

- Conhecer diferentes profissões. 

 

Conteúdo 

- Gênero textual – currículo; 

- Gênero textual – anúncio de vagas de emprego; 

 

Metodologia de ensino  

Passo 1: Breve discussão sobre ‘ocupação’ e ‘profissão’; listar algumas delas; 

Passo 2: Realização da atividade explicativa de cada parte de um currículo; 

Passo 3: Análise de um currículo real como modelo; 

Passo 4: Leitura de um anúncio de vaga de emprego retirado do site: http://www.westminster-

abbey.org/job-vacancies/current-vacancies; 

Passo 5: Compreensão sobre o que é um “application form”, retirado do mesmo site; 

Passo 6: Leitura e discussão sobre as dicas de ‘como produzir CV’, retiradas do site: 

www.cvcentral.co.uk.  

Passo 7: Produção de seus próprios CV. 

Passo 8: Seminários sobre profissões. 

 

Avaliação do processo de ensino e aprendizagem 

Analisar como o CV foi construído, além das estruturas dos períodos utilizados. 

 

Recursos necessários 

Data show, cópias da atividade sobre o CV. 

 

Número de aulas utilizadas: 4 
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ANEXO X: HAND-OUT DA ATIVIDADE 4 

 

Writing a CV 
 

CV stands for curriculum vitae - a Latin expression meaning ‘life story’. (In American 

English it is called a resume.) It summarises your education, achievements and job history for 

prospective employers and so it should be carefully prepared. A CV is usually sent with a 

covering letter. 

 

Activities: 

01. CV includes the following parts. Can you match them with the definitions? 

 

Education / Referees / Personal Details / Profile / Additional Skills / 

Interests / Professional Experience 
 

a) ____________________________ nationality, age etc.  

b) ____________________________ a few lines summarizing who you are, what you're good 

at and what makes you special 

c) ____________________________ schools, university, other training and qualifications  

d) ____________________________ previous jobs and what your role was;  

e) ____________________________ do you like reading, dancing, football, etc? 

f) ____________________________ things you can do that weren't part of your formal 

training, such as languages, computer skills etc. 

g) ____________________________ former bosses, teachers or other people who would be 

willing to confirm that you are a good candidate. 

 

02. In which part of the CV will you include the following information? 

• Fluent in English: ______________________________________________________ 

• Nationality - German: ___________________________________________________ 

• Concept AG - Assistant Project Manager: ___________________________________ 

• Excellent communication skills: ___________________________________________ 

• Full driving license: _____________________________________________________ 

• Diploma in English with Business Studies: __________________________________ 

• Skiing and windsurfing: _________________________________________________ 

• Computer literate: ______________________________________________________ 

• Able to work on own initiative and under pressure: ____________________________ 

• Responsible for customer service: __________________________________________ 

• Dr H. Mayer, University of Bath: __________________________________________ 

 

03. Read an example CV and write yours.  

 

Carmen Lopez Duran 
Address: Avenida de la Plata 47 

              Grenada 18 752 Spain 

Tel: 123 456 789 

Email: Carmello@ etc.com 

Date of birth: 25 Nov 1980 
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Profile 
I am keen to follow a career in Tourism or Hotel Management. I am well-organised, highly 

motivated and have excellent communication skills. In addition I am reliable, flexible, and 

quick to learn. 

 

Education 
1998 - 2000 Universidad de Granada Diploma in Business Studies with Tourism 

1990 - 1998 Instituto Cervantes, Granada Bachillerato (A Level equivalent) Grade B 

 

Professional Experience 
2000 - present Hotel Xyz, Notown 

Assistant to Conference Manager 

Responsible for providing administrative support, answering enquiries, taking bookings, 

arranging catering. 

Employee of the Year, 2001. 

 

Summer 2000 Company Xyz. Notown 

Social/Sports Officer 

In charge of escorting groups of foreign students, 

Arranging schedules, planning social events, 

Organising sports activities, managing a budget. 

 

Interests 
Yoga, swimming, skiing, classical music, theatre, current affairs 

 

Additional Skills 
• Fluent English - IELTS score 6.5 

• Working knowledge of French 

• Clean driving licence 

• Computer literate (Word, Excel, Powerpoint) 

 

Referees 
Antonio Palma Plazas, Conference Manager, Primavera Hotels 

Mercedes Garrido Vazquez, Regional Director, Eurostudy Ltd 

 
 (Example taken from: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/getthatjob/unit2cvs/page4 

popup.html Acesso em: Jun. 06, 2015) 

  

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

These tips were taken from the site www.cvcentral.co.uk, more precisely at                      

http://www.cvcentral.co.uk/careers_advice.php    

 

Let’s take a look: 

 

 

 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/getthatjob/unit2cvs/page4%20popup.html
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/getthatjob/unit2cvs/page4%20popup.html
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Careers Advice 

Your CV is potentially the first point of contact that you have with a future employer. 

Therefore, the way in which you present your CV could be the difference between career 

doors being opened or staying closed.  

A good CV should be specific to the position applied for and accurately represent you 

and your skills. Having analysed the position that you are applying for, you will need to adjust 

your CV to highlight the most relevant facts first. It should be a well-presented source of 

information about yourself.  

Remember that you are trying to get interviews, so aim to impress! But be honest. 

 

Building Your CV 

A good CV should be specific to the position applied for and accurately represent you 

and your skills. Having analysed the position that you are applying for, you will need to adjust 

your CV to highlight the most relevant facts first.  

Your CV should include the following: - 

- Profile (short summary about you as an individual, ideally this should be applicable to the 

position). 

- Personal (DOB, driving licences/marital status etc) & Contact Information. 

Education & Qualifications. 

- Work experience including dates and job titles starting with the most recent role. 

- Additional training courses attended - computer skills etc. 

- Hobbies and Interests. 

- References (references available on request is fine). 

Do: - 

- Use bullet points if possible. 

- Make sure that there are no gaps in your work history.  

- Familiarise yourself with your CV so that you can highlight the examples you may have 

given. 

- Keep statements short and precise. 

- Use a basic typing font so that it is easy to read. 

- Use spell check before sending your CV. 

- Try to condense the CV into two pages. 

Do not: - 

- Put any information which isn't accurate. 

- Leave out relevant information in order to keep the number of pages to a minimum. 

- Send hand written CV's. 

- Bind your CV. 

- State anything that you can't prove. 

Once you have completed your CV double check the information given, or get someone to 

check it for you. Check that it is a true reflection of you as an individual and you have 

included all the relevant information for the position being applied for. 

 

Presentation 

If you are presenting a written CV use good quality paper. Be wary of trying to 

impress with coloured paper - It is not the way to get noticed.  

 

Keep sentences and paragraphs short and succinct - it's quality not quantity that 

counts. 

Fonts such as Arial or Times New Roman are the normal standard, type size should be 

no less than 11 point... 
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Double check for typos and obviously poor grammar as this can rule you out of 

consideration for a job immediately - and it happens all the time! 

Always head the top of your first page with your name. 

Record your name on each page of your CV, in case it becomes separated from the 

front page. A good place for this is on a footer, at the bottom of the page. 

 

A Winning Impression 

Once you have made the interview stage that's when you get the opportunity to really 

shine, so make sure you are prepared.  

As a candidate you should be able to: 

- Express yourself with clarity and precision. 

- Relate your answers to the job for which you are applying. 

- Always present a positive face. 

- State and supply evidence that you enjoy your job. 

- Be honest. However, try to present the facts as persuasively as you can. 

- Develop a rapport with the interviewer. 

- Put emphasis on practical experience rather than paper qualifications. 

 

Career Goals 

If you are actively trying to change your career direction, many potential employers 

like to see a summary indicating why it is you have made the decision to change direction.  

It is important that any qualifications or training that support your decision to redirect 

are included here. 

 

Personal Details 

Some important details that you should ensure are covered in your CV are listed 

below. 

- Holder of a European Work Permit. 

- Marital Status. 

- Non-smoker. 

- Full driving license. 

- Willing to relocate. 

It is down to the individual whether or not to state date of birth - education details will 

often give a rough guideline to your age anyway.  

Hobbies and other interests are often included - wherever possible, add details of 

interests that show a range of activities. 

___________________________________________________________________________ 

JOB VACANCIES  

Westminster Abbey Enterprises Ltd  

May 2015  

WESTMINSTER-ABBEY.ORG  

 

Job Description  

 

JOB TITLE: Retail Assistant  

ACCOUNTABLE TO: Supervisors and Managers  

POSTS REPORTING TO: None  

LOCATION: Westminster Abbey precincts  
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JOB SUMMARY: To offer visitors and customers a high standard of customer service, to 

efficiently process transactions, and to maintain a well-presented selling area.  

 

Person Specification    

 

Essential  

• Relevant retail experience  

• Demonstrable ability to deliver excellent customer service  

• Excellent communication skills  

• Accuracy and attention to detail, and a demonstrable understanding of the importance of 

correctly identifying stock  

• Accurate cash handling  

• Ability to work co-operatively as part of a team  

• Able to use initiative to identify tasks and sales opportunities when working alone  

• Patience and the ability to remain calm under pressure  

• A flexible attitude to working hours  

• GCSE Maths (at grade C or above) or equivalent  

 

Desirable  

• Interest in British history  

• Knowledge of a foreign language  

• Comprehensive experience using an EPoS till  

• Experience gained in a high volume retail environment or similar  

• Knowledge of, or a willingness to learn about, London transport, London visitor attractions, 

and places to eat, drink and shop in the Westminster area  

 

 

Vacancies - May 2015 

We are recruiting for two temporary full-time retail assistants, one from end of June to 4th 

October, and one from early July until 6th September 2015. There may be the opportunity for 

continued employment, subject to a review of our staffing needs at that time.  

 

Probation period  

All temporary appointments are subject to a three month probation period.  

 

Pay  

The starting salary is £17053 per annum, equivalent to an hourly rate of £9.37. All employees 

are paid on the last Friday of the month into a nominated bank account.  

 

Working Hours  

The shop is open seven days a week, and a shift system is in operation as opening hours vary.  

 

Bank and Public Holidays  

Retail assistants are required to work on bank and public holidays as required. Overtime is 

payable.  

 

Training  

Training appropriate to the tasks and responsibilities will be given.  

 

Staff Discount  
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All employees receive a 20% discount on purchases from the Westminster Abbey shop and a 

30% discount on purchases from the take-away catering outlets.  

 

Uniform  

Sales staff are provided with polo shirts or shirts, sweatshirt and fleece, and are expected to 

wear black trousers or skirt with black shoes. Clean and ironed clothing must be worn at all 

times. Extra garments may be worn underneath uniform provided (if visible, they must be 

black or grey), but not over uniform clothing.  

 

How to Apply  

Please complete our application form as CVs will not be accepted.  

 

The closing date for applications is Thursday 11th June 2015. Interviews are expected to  

take place week commencing 15th June 2015.  

 

If you are invited for interview you will be asked to produce evidence of your eligibility to 

work in the UK. Offers of employment are subject to satisfactory references.  
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ANEXO XI: PLANO DE AULA 5 

 

Tema 

Bullying 

 

Objetivos 

Geral:  

- Dramatizar uma peça de teatro em inglês. 

Específicos: 

- Conhecer o gênero narrativo de peça teatrais; 

- Ler e compreender um texto de peça teatral; 

- Escrever (variar) um texto original e dramatizá-lo; 

- Refletir sobre o bullying. 

 

Conteúdo 

- Gênero textual – peça de teatro; 

 

Metodologia de ensino  

Passo 1: Discussão sobre bullying e cordialidade; 

Passo 2: Ler o texto teatral “To busy to care”; 

Passo 3: Dividir os alunos em grupos; 

Passo 4: Escrever um texto com o mesmo tema; 

Passo 5: Ensaiar; 

Passo 6: Dramatizar a peça escrita.  

 

Avaliação do processo de ensino e aprendizagem 

Observação das atuações na peça e desenvoltura para falar. 

 

Recursos necessários 

Cópias do texto utilizado como modelo. 

Número de aulas utilizadas: 6 
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ANEXO XII: HAND-OUT DA ATIVIDADE 5 

 

“TOO BUSY TO CARE” SKIT 

CHARACTERS 

• Narrator 

• Alex, the unkind, selfish 7th grader 

• Jonas, the kind, generous 7th grader 

• Other Middle School Students 

• Kelsey, a 3rd grader 

• Michael, a 6th grader 

• Mr. King, the janitor 

• Teacher 

PROPS 

• Sign up list, posted on a wall 

• Papers set up on a table 

• Chairs for the bus seats 

• Chairs for the interview room 

• A pair of glasses 

• Backpack 

 

 (“Too Busy To Care” is adapted from a skit originally written for Colorado UpLift, a Denver nonprofit that 

empowers urban youth to lead successful lives.) 

___________________________________________________________________________ 

Narrator: Once upon a time, there were two seventh graders, Alex and Jonas. Everyone 

agreed that Alex and Jonas were smart kids who other kids wanted to be around. So, when the 

list was posted at school announcing interviews for 8th grade student mentor positions, both 

students were eager to sign up.  

Alex: (walking up to the list, writes his name on the list, acting very proud) Wow, this sounds 

great! I would be so good as a mentor, because everyone likes me and I’m really cool.  

Jonas: (happily, also writing his name on the list) I would love to be a mentor too, because I 

really enjoy helping people out.  

(Alex and Jonas talk together excitedly about being a student mentor, and start walking down 

the hall.) 

Narrator: Both Jonas and Alex were talented and smart, and they had been friends and next-

door neighbors since kindergarten. But while Jonas was kind and generous, Alex was rude 

and selfish. Around teachers and parents, Alex was polite. When the boys were alone or with 

other kids, though, Alex bullied Jonas and made fun of him.  

Alex: Jonas, there is no way you can be a mentor! No one looks up to you like they do to me. 

(Flings his arms and knocks papers on a hallway table to the floor.) Jonas, pick that up, would 

you? Isn’t that what friends are for?  

(Jonas bends down and starts picking up the papers from the floor as a group of students 

walks by. Alex knocks the papers out of Jonas’ hands again.)  

Alex: Look everyone, Jonas is so clumsy…he knocked everything on the floor!  

Student #1: Ha ha, look at Jonas. He is always knocking things over.  

Student #2: Yeah, remember when he knocked into the woman pushing the cart of food?  

Student #3: Jonas, you are so clutsy! 

Jonas: (rolling his eyes at Alex as the group of students passes) Alex, why do you always 

make stuff up about me when other people are around? You know I didn’t knock into that 

woman…she came around the corner when I was standing there and you pushed me into the 

cart.  

Alex: Oh come on, Jonas, lighten up. It was just a joke.  

(Alex walks away to his class.)  

Jonas: I would love to be a student mentor. I can’t wait until we are interviewed!  

Narrator: Interview day arrived. The boys walked to the bus stop together to catch the bus to 

school. On the way, the boys saw a 3rd grader sitting on the ground crying.  
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Third grader: Could you please help me? I fell on the way to school and I need to call my 

mom.  

Alex: Get out of my way, cry baby! I am in a hurry. I have an important interview at school 

today. Come on Jonas.  

Jonas: You go on ahead, Alex. I am going to help out this girl. She can borrow my phone. Do 

you know your phone number? 

Narrator: The girl nodded, told Jonas her phone number, and they called her dad. Jonas 

waited with the girl until her dad arrived.  

Girl’s dad: Thanks, young man. You were so kind to help out my daughter. What is your 

name? 

Jonas: Jonas Mitchell, sir. I’m glad that I could help. 

Narrator: By this time, Alex was already at the bus stop. When the bus arrived, he pushed to 

the front of the line, knocking over Michael, a 6th grader. 

Alex: Out of my way Michael! I have a school interview today and I need to get on the bus 

first.  

(Alex climbs on the bus and sits down. Bus drives off, leaving behind Jonas and Michael.) 

Jonas: (helps Michael up from the ground and says in a concerned tone of voice): Are you 

OK? I’m sorry about Alex. Sometimes Alex is in a hurry and doesn’t realize what he’s doing.  

Michael: Thanks for helping, Jonas. You are always nice to people, but you don’t need to 

make excuses for Alex. He’s just mean.  

Jonas: Well, I guess we’ll have to walk to school Michael, since we missed the bus. Oh well. 

It’s a good chance for us to talk.  

Narrator: Alex arrives at school and gets off the bus. He walks into school and heads to the 

room where the interview is supposed to take place.  

Mr. King, the janitor: Excuse me, young man, but could you help me, please? I can’t seem 

to find my glasses and I don’t know where I put them. Could you help me look for them? 

Alex: (annoyed) I’m really busy and I don’t have time to help you. I have a really important 

interview today. You’ll have to find someone else to help you.  

(Alex walks off, looking for the room.) 

Narrator: Meanwhile, Jonas and Michael arrive at school, late. Mr. King, the janitor, walks 

up to Jonas and asks him for help. 

Mr. King, the janitor: Young man, I seem to have misplaced my glasses. Could you help me 

find them? 

Jonas: Of course!  

Narrator: Jonas walks around the hallway and finds the glasses on a table. 

Jonas: Here they are, sir. 

Mr. King: How silly of me! I took them off for a moment and must have set them down. 

Thank you so much, Jonas. You are always helping people around the school. 

Narrator: Jonas stops at his locker, puts his backpack away, and walks up to the room where 

other students are sitting and waiting to be interviewed. Alex walks out of the room as Jonas 

walks up. 

you later, dude. 

Teacher: (walking out of the room) Jonas Mitchell?  

Jonas: Yes, ma’am, I’m sorry. I know that I’m really late. I missed the bus and so I had to 

walk here. 

Teacher: I’m glad you’re here, Jonas. I’ve been waiting for you. Come into my room. 

(Jonas follows the teacher into the room and they both sit down in chairs.) 

Teacher: I have heard a lot of people explain why they would be right for this position. Why 

would you want to be an 8th grade mentor, Jonas? 

Jonas: Well, ma’am I really like to help people and… 
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Teacher: I know that you are helpful, Jonas. In fact, I just got a call from my husband, who 

said our daughter Kelsey had fallen on the way to school. He said a nice young man named 

Jonas Mitchell called him and stayed with our daughter until he got there. Then, I talked to 

Michael, and he said you helped him up after Alex knocked him down at the bus stop. Mr. 

King also stopped by to let me know that you helped him find his glasses, even though that 

made you late for this interview. Did you help these people, Jonas? 

Jonas: Yes, ma’am. I just couldn’t leave those people when they needed me.  

Teacher: You are exactly the kind of person we want to be a student mentor next year, Jonas. 

Congratulations! 

 
 (Taken from: <https://s3.amazonaws.com/rak-file-uploads/Too+Busy+to+Care.pdf> Accessed on 

October 11, 2015.)  
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ANEXO XIII: QUESTIONÁRIO: AULAS DE INGLÊS 2015 
 

 

01. Se você prestou o ENEM, você optou pela prova de Inglês ou de Espanhol? 

 

 

02. Como você considera, em geral, as aulas de Inglês que aconteceram no decorrer do ano de 

2015? 

 

 

03. Dentre as atividades abaixo, qual foi a mais significativa para você? 

1. (     ) Biografia / Malala / vídeo 

2. (     ) Marcas / slogans / troca de informações 

3. (     ) Música / Playing for Change / ouvir e corrigir erros 

4. (     ) Currículo / vagas de emprego 

5. (     ) Dramatização 

 

04. Você acha que após este ano letivo, o seu conhecimento do Inglês está: 

(     ) melhor, comparado aquele que possuía no início do ano 

(     ) indiferente, comparado aquele que possuía no início do ano 

 

05. Você considera que hoje, ao final do ano, você conseguiu aprender/utilizar a língua 

inglesa de alguma forma? Se sim, explique em qual situação/ocasião. 

 

 

 

06. Hoje, como você se sente diante de um texto em inglês? (Tenta, pelo menos, entender o 

que está escrito) 

 

 

 

07. Se algum estrangeiro (falante de língua inglesa), aparecesse na sua frente agora, como 

você reagiria? Tentaria se comunicar? Dizer algo para a pessoa? O que?  

 

 

 

08. Qual a forma que mais utiliza para se manter em contato com o idioma inglês? 

(     ) leitura/acesso à sites estrangeiros 

(     ) jogos em geral 

(     ) filmes / seriados  

(     ) música 

(     ) outra forma, qual? _______________________________________________ 

 

 

09. Há algum comentário sobre o Inglês / aulas de Inglês / a língua inglesa no geral, que 

gostaria de fazer? 
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ANEXO XIV: RESULTADO DO QUESTIONÁRIO 

 

 

01. Se você prestou o ENEM, você optou pela prova de Inglês ou de Espanhol? 

 
 

 

02. Como você considera, em geral, as aulas de Inglês que aconteceram no decorrer do ano de 

2015? 
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03. Dentre as atividades abaixo, qual foi a mais significativa para você? 

 
 

 

 

04. Você acha que após este ano letivo, o seu conhecimento do Inglês está: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
6

1
2

2
6

2
2

7

6
3

9

M E L H O R I N D I F E R E N T E



136 
 

05. Você considera que hoje, ao final do ano, você conseguiu aprender/utilizar a língua 

inglesa de alguma forma? Se sim, explique em qual situação/ocasião. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5
9

1
3

S I M N Ã O

1
6

8 8 8

7

3 3 3

2

7



137 
 

06. Hoje, como você se sente diante de um texto em inglês? (Tenta, pelo menos, entender o 

que está escrito) 
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07. Se algum estrangeiro (falante de língua inglesa), aparecesse na sua frente agora, como 

você reagiria? Tentaria se comunicar? Dizer algo para a pessoa? O que?  
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08. Qual a forma que mais utiliza para se manter em contato com o idioma inglês? 

 
 

 

09. Há algum comentário sobre o Inglês / aulas de Inglês / a língua inglesa no geral, que 

gostaria de fazer? 
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ANEXO XV: DESENHO – PLAYING FOR CHANGE  
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ANEXO XVI: Carta – depoimento 
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ANEXO XVII: Carta – The Queen  

 

 
 

 


