
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORAYA ROZENDO VANCINI SALDANHA 

 

 

 

 

 

 

O VIDEOCLIPE E A LINGUAGEM MOBILE COMO ESTRATÉGIA DO 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA NO 

ENSINO MÉDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2017 



 
 

 
 

2 

SORAYA ROZENDO VANCINI SALDANHA 

 

 

 

 

 

O VIDEOCLIPE E A LINGUAGEM MOBILE COMO ESTRATÉGIA DO 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA NO 

ENSINO MÉDIO 

 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Letras da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie como 
exigência parcial para obtenção do título de 
Mestre em Letras. 

 

 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Maria Lucia Marcondes Carvalho Vasconcelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2017 

 



 
 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
S162v    Saldanha, Soraya Rozendo Vancini. 

                    O videoclipe e a linguagem mobile como estratégia do processo 

ensino-aprendizagem de língua inglesa no ensino médio / Soraya 

Rozendo Vancini Saldanha. 

                    91 f. : il. ; 30 cm  

 

                    Dissertação (Mestrado em Letras) – Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, São Paulo, 2017. 

                    Orientadora: Maria Lucia Marcondes Carvalho Vasconcelos. 

                    Bibliografia: f. 87-91. 

 

                     1. Processo de ensino-aprendizagem. 2. Língua inglesa. 3. Música. 

4. Videoclipe. 5. Filtro afetivo. 6. Tecnologia. 7. Celular. 8. Ensino 

híbrido. I. Vasconcelos, Maria Lucia Marcondes Carvalho. I. Título. 

                                                                                        

                                                                                      CDD  371.333 

 

 

 



 
 

 
 

4 

SORAYA ROZENDO VANCINI SALDANHA 

 

 

 

 

 

O VIDEOCLIPE E A LINGUAGEM MOBILE COMO ESTRATÉGIA DO 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA NO 

ENSINO MÉDIO 

 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Letras da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie como 
exigência parcial para obtenção do título de 
Mestre em Letras. 

 
 

Aprovada em 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

 
___________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Maria Lucia Marcondes Carvalho Vasconcelos 
Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) 

 
 

___________________________________________________________________ 
Prof.ª Dr.ª Tatiana Cabral Couto 

Centro Universitário SENAC (SENAC/SP) 
 

 
___________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Thais Helena Affonso Verdolini 
Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) 

 



 
 

 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em homenagem ao Prof. Dr. Alexandre Huady Torres Guimarães: 

 

Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma 
forma continuamos a viver naqueles cujos olhos 
aprenderam a ver o mundo pela magia da palavra. 
O professor, assim, não morre jamais. 

Rubem Alves 

 



 
 

 
 

6 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus, o autor e o consumador da minha fé. 

 

Aos meus pais, Waldomiro e Vera, que com toda a simplicidade, porém com toda a 

sapiência, sempre apoiaram e investiram para que eu tivesse a melhor oportunidade 

de estudo. 

 

Ao meu esposo, Samuel Saldanha, companheiro, que, por mais de vinte anos, tem 

me apoiado e ajudado a tornar esse projeto realidade. 

 

A meus filhos, Marina e Matheus, minhas flechas, que demonstram todo o amor e a 

compreensão em dias bons e em dias ruins. 

 

Às minhas amigas, Prof.ª Ms. Anne Cristina Barbosa Peres e Prof.ª Ms. Regiane 

Lima de Paula, inspirações para minha vida e que acreditaram que eu poderia. 

 

À Prof.ª Dr.ª Maria Lucia Marcondes Carvalho Vasconcelos, minha orientadora, pela 

inspiração, por todo apoio, compreensão e paciência. 

 

À Prof.ª Dr.ª Tatiana Cabral Couto, pela enorme colaboração na banca de 

Qualificação desta dissertação. 

 

À Prof.ª Dr.ª Thais Helena Affonso Verdolini, por aceitar com espírito de 

solidariedade a difícil tarefa de substituir o Prof. Alexandre Huady na banca de 

defesa desta pesquisa. 

 

Ao Prof. Dr. Alexandre Huady Torres Guimarães, in memoriam, que, até quando 

Deus permitiu, foi um grande ajudador, contribuindo com suas ideias na banca de 

Qualificação e intercedendo junto à escola pública integrante desta dissertação. 

 

 

 



 
 

 
 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A educação é de uma importância imensa 
atualmente, porque o homem possui muito mais do 
que imagina, bem mais do que pode usufruir. Ele 
tem tudo! Deve apenas aprender a apreciar o que 
tem, a aproveitar o que já possui. 

Maria Montessori 

 



 
 

 
 

8 

RESUMO 

 

 

O aprendizado da Língua Inglesa, principalmente para as pessoas interessadas em 

fazer parte ativa desta sociedade cada vez mais conectada e internacionalizada, 

além de imprescindível, traz benefícios que se estendem para toda a vida. Tal 

aprendizado acrescenta informações e habilidades que são e serão úteis para o 

convívio e para a interação no mundo globalizado em que vivemos, mundo este que 

tem a Língua Inglesa como principal intermediária em seus discursos. O ensino da 

Língua Inglesa, mais especificamente nas escolas brasileiras de Educação Básica, 

vem passando por transformações e por ajustes ao longo dos séculos e tem, nos 

últimos vinte anos, pelo menos, se confrontado ainda com a inserção do mundo 

digital na realidade escolar. O alunado de hoje, imerso no mundo digital, provoca 

uma reação direta no corpo docente, no sentido de atualização das estratégias de 

ensino-aprendizagem. Temos visto, então, várias tentativas, individuais e 

institucionais, de adaptações que esperam inserir a escola no mundo digital, assim 

como trazer o mundo digital para o ambiente escolar. Refletindo sobre toda essa 

necessidade e na tentativa de trazer um aprendizado cada vez mais significativo 

para os nossos estudantes, nesta dissertação, relatamos uma proposta de ensino de 

Língua Inglesa com auxílio da linguagem musical aliada à tecnologia mobile para a 

realização de um videoclipe. Buscamos, assim, além de motivar nosso aluno, abrir 

espaço para o desenvolvimento de sua criatividade, sempre buscando o seu 

aprendizado. O desafio ao qual nos propusemos foi o de demonstrar que o uso da 

tecnologia em sala de aula está muito mais acessível do que se pensa, uma vez que 

os próprios celulares dos alunos foram utilizados como coadjuvantes no processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Processo de ensino-aprendizagem. Língua Inglesa. Música. 

Videoclipe. Filtro Afetivo. Tecnologias. Celular. Ensino Híbrido. 
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ABSTRACT 

 

 

The English Language learning, mainly for the ones who are interested in being 

active part of this more and more internationalized and connected society, besides 

indispensable, brings benefits that may follow the whole life of an individual. Such 

learning adds information and abilities which are and will be useful for the living and 

interaction in the globalized world we live in, world that has the English Language as 

the main mediatory in its speeches. The English Language teaching, specifically in 

the Brazilian Elementary and High schools, has been changing and adjusting to 

transformations through the centuries and, for the last twenty years at least, has 

been facing the digital inclusion. Our students today, engaged in the digital and 

technological world, bring on a reaction to the teachers, who should update 

strategies for a better teaching-learning process. So far, we have seen several 

individual and collective attempts to adapt schools to the technological world, also 

bringing this technological world to the schools. Reflecting about all those needs and 

trying to lead to a more significant learning to our students, this paper reports an 

English Language teaching proposal with the help of the musical language together 

with mobile technology and the creation of a video clip. Our aim, besides motivating 

our students, is to provide room for the development of their creativity, in order to 

seek their own learning process. We proposed ourselves a challenge to demonstrate 

that the use of technology inside the classrooms is more available than we may think, 

once the students can use their own mobiles as supporting means in this teaching-

learning process. 

 

Keywords: Teaching-learning process. English Language. Music. Video clip. Affective 

Filter. Technologies. Mobiles. Blended Learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

Transformar a experiência educativa em algo 
puramente técnico é amesquinhar o que há de 
mais fundamentalmente humano no exercício 
educativo: o seu caráter formador.  

Paulo Freire 

 

 Na década de 1980, quando as rádios FM ditavam muitas das músicas que, 

principalmente, os adolescentes da época ouviam, canções internacionais de 

diversos estilos representavam um grande desafio quando queríamos ouvi-las, 

entendendo a letra para conseguir cantar junto, especialmente as músicas de 

algumas bandas, como, por exemplo, as bandas inglesas Queen e The Police. 

Difícil separar ou precisar o que veio primeiro: o amor pela música ou o amor 

pela Língua Inglesa. Ambas começaram a andar mais ou menos juntas, quando, por 

volta dos meus treze anos de idade, ouvi a banda Inglesa Queen. A paixão pelas 

músicas foi o impulso para conseguir as letras com um colega de classe de então 

que cantava e tocava guitarra em uma banda de rock. As letras das músicas do LP 

Hot Space, da referida banda inglesa, lançado em 1982, que havia comprado, assim 

como de outras músicas em inglês que não eram tão acessíveis na época.  

Conseguir as letras das músicas era algo bem complicado naqueles dias, 

talvez inimaginável o quão, se comparado com tantas facilidades que a internet, com 

seus sites específicos, como, por exemplo, o vagalume.com, nos proporcionam hoje. 

Atualmente, é muito fácil ter acesso à letra da música que se deseja, pois, até então, 

conseguir as letras era privilégio, na maioria das vezes, de quem adquiria o LP que, 

por sua vez, poderia trazer um encarte com as letras. 

Assim, o gosto pela Língua Inglesa foi, a cada dia, crescendo e o simples ato 

de saciar a curiosidade em relação ao vocabulário já não era mais suficiente; os 

porquês se tornaram mais complexos e a necessidade de estudar a Língua Inglesa, 

com maior dedicação, fez-se presente durante toda a minha vida escolar, até a 

decisão de estudar Língua e Literatura Inglesa na universidade.  

Desde então, trabalhar com músicas em inglês em sala de aula tem nos 

inspirado ao ponto de querer compartilhar uma das experiências neste trabalho. 
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Além de todo o gosto pela música, percebe-se que a própria sonoridade e a 

entonação das palavras ajudam a compor o cenário da canção, o que facilita, 

tremendamente, a compreensão da letra e a pronúncia adequada das palavras.  

Organizar atividades com músicas em sala de aula tem sido uma estratégia 

utilizada por professores de línguas estrangeiras para conseguir aproximar o aluno 

do falante nativo, de forma lúdica, agradável e, normalmente, eficaz.  

Trabalhando há mais de vinte anos com o ensino da Língua Inglesa para 

alunos do ensino médio, observam-se diversas tentativas de inserção de novas 

metodologias para o ensino da língua estrangeira, assim como a introdução das 

tecnologias da informação e da comunicação, que, em sua essência e criação, já 

vêm carregadas do componente Língua Inglesa, isto é, desde a sua concepção, a 

maior parte dos materiais disponíveis, sejam livros sugeridos, incluindo os materiais 

didáticos adotados pelas escolas, sejam aplicativos para computadores, 

smartphones, entre outros, têm como língua oficial, ou principal, o Inglês. 

Entre tantas inovações tecnológicas e metodológicas, a música continua 

sendo um grande estímulo ao aprendizado da língua estrangeira. 

Nem mesmo no Ensino Médio, em que muitas escolas públicas e particulares 

oferecem cursos com propósitos profissionalizantes, ou seja, que visam capacitar o 

jovem para o mercado de trabalho imediato, ou ainda quando a língua estrangeira se 

faz uma ferramenta importante de acesso e capacitação ao trabalho, o ensino parece 

fluir com recursos suficientes, a fim de proporcionar ao aluno a oportunidade de 

aprender, de praticar, enfim, de viver a língua com as suas chamadas quatro 

habilidades – o desenvolvimento da capacidade de ouvir, entendendo o que se ouve, 

falar para se comunicar, ler e compreender o texto lido e, finalmente, escrever na 

Língua Inglesa. 

Leitura e análise de textos curtos, não autênticos e simplificados e explicação 

de regras gramaticais com exercícios de substituição e repetição são comumente 

utilizados como estratégias de ensino nas aulas. Exemplos descontextualizados e 

repetições aleatórias parecem deixar os alunos mais distantes de uma língua que, na 

verdade, está cada dia mais próxima e atuante em praticamente todos os ambientes 

da vida do brasileiro. 

É frustrante, diante desse quadro tão ávido por falantes, leitores, enfim, 

pessoas que se comuniquem na Língua Inglesa, saber que nossos estudantes 
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passam pelo menos sete anos da vida escolar – considerando o Ensino Fundamental 

II e o Ensino Médio, tendo duas aulas de Inglês por semana em suas escolas – e 

saiam, ao final do Ensino Médio, muitas vezes, com um pífio conhecimento do verbo 

to be. 

Sabe-se que a realidade da escola pública, então, pode ser muito pior, pois se 

tem colhido depoimentos, por vários anos seguidos, de alunos advindos de escolas 

públicas onde, salvo raras exceções, o ensino da Língua Inglesa é praticamente 

inexistente, principalmente, pela falta de professores capacitados. 

Já há à disposição materiais didáticos de ótima qualidade que poderiam 

proporcionar aos professores uma fonte valiosa de pesquisa e uso em sala de aula 

para o ensino da sua matéria, mas, muitas vezes, estes materiais têm um alto custo e 

se tornam inacessíveis, sobretudo, para docentes e discentes das escolas públicas. 

Nos colégios particulares são utilizados, prioritariamente, livros didáticos 

produzidos por editoras reconhecidas, como a Oxford e a Cambridge, que são 

editoras altamente conceituadas internacionalmente por produzirem materiais que 

podem ser usados por alunos em qualquer lugar do mundo, pois são materiais que 

trazem textos autênticos, constantemente revisados. Vários desses livros são 

voltados para a preparação dos estudantes para os exames internacionais de 

proficiência na Língua Inglesa e, nestes materiais, mais especificamente, existe a 

preocupação de desenvolver as quatro habilidades – reading, writing, listening, 

speaking, ou seja, ouvir, falar, ler e escrever no Inglês. 

A rede pública do Estado de São Paulo, por sua vez, adota um material próprio 

chamado Caderno do Aluno, preparado para ser usado pelas escolas da rede 

estadual. Além deste, algumas instituições, também, adotam obras disponíveis no 

mercado editorial de livros didáticos, como por exemplo, um livro chamado High Up. 

Ambos os materiais contemplam, tratando-se de conteúdo, o que é exigido para o 

Ensino Médio. 

Outro fator que pode dificultar o ensino-aprendizagem da língua estrangeira é o 

fato de haver turmas muito heterogêneas em termos de conhecimento de língua. A 

discrepância no conhecimento do idioma, geralmente, desestimula os estudantes 

quando eles se comparam. Resta, muitas vezes, ao professor, nesta situação, tentar 

equilibrar as diferenças com atividades que proporcionem a participação de todos. 
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As turmas heterogêneas, em geral, são formadas por alguns alunos que já têm 

algum conhecimento da língua, por vários fatores, tais como, pais que incentivam e 

estimulam a leitura e a exposição ao idioma; tais alunos, vivem em um ambiente em 

que a Língua Inglesa é mais falada, lida e escutada, alguns têm oportunidades de 

fazer viagens internacionais e, ainda, frequentam escolas de idiomas. As mesmas 

turmas, porém, podem ser compostas por estudantes que têm pouca exposição ao 

idioma, pouco ou nenhum incentivo ao aprendizado e não têm a possibilidade de 

frequentar uma escola de idiomas. 

Tais turmas não são as mais convidativas quando se pensa em desenvolver 

uma estratégia de aula. Alunos com mais aptidão e/ou que estudam em escolas de 

idiomas e/ou que têm oportunidade de viajar para o exterior acabam tendo mais 

facilidade com o aprendizado do conteúdo. É sempre uma tarefa árdua o 

planejamento de atividades que propiciem o aprendizado quando, na turma, há 

discentes que já dominam os conteúdos e, ao mesmo tempo, alunos que ainda 

precisam aprender o básico, pois nunca foram sequer expostos a ele. 

Porém, o principal empecilho é o elevado número de educandos por sala de 

aula, o que, segundo a maioria dos professores, impede que sejam desenvolvidas 

atividades que envolvam conversações, debates e situações que motivem os 

estudantes à participação, uma vez que, lidando com uma sala numerosa, manter a 

disciplina, torna-se um outro desafio. 

Diante disso, a utilização de atividades com música é uma saída para o ensino-

aprendizagem e para a prática da Língua Inglesa, seja para a introdução de novo 

vocabulário e expressões, seja para a apresentação e fixação de estruturas 

gramaticais, seja para a prática de pronúncia, entre outras.  

Atividades com música têm a vantagem de poderem ser aplicadas em grandes 

ou pequenos grupos, homogêneos ou heterogêneos, iniciantes ou avançados, 

bastando algumas adaptações, como, por exemplo, a escolha de um vocabulário mais 

ou menos complexo, dependendo do desafio que será proposto. 

Assim sendo, nesta pesquisa apresentaremos os resultados de trabalhos 

realizados ao longo de um trimestre de um ano letivo, com alunos dos 1º anos do 

Ensino Médio, de uma escola privada da região central da cidade de São Paulo e de 

uma escola pública, da rede estadual de ensino de São Paulo, localizada em bairro da 
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zona sul da capital paulista. A proposta era que os alunos escolhessem uma música 

em Inglês e, levando em consideração o texto da letra, realizassem um videoclipe.  

As imagens do vídeo deveriam refletir, fielmente, o que a letra representava, 

em uma espécie de tradução ao pé da letra. Desta forma, a ideia era fazer com que 

os alunos entrassem em contato com estruturas gramaticais existentes no texto da 

letra da música com seu texto autêntico, seus falantes/cantores nativos e, 

consequentemente, à medida que o trabalho fosse desenvolvido, os estudantes 

aprenderiam novas estruturas, novo vocabulário e, assim, passariam a incorporá-los, 

fazendo uso da Língua Inglesa, quando necessário, seja para um exame vestibular, 

um concurso, uma vaga de trabalho, uma viagem, seja no dia a dia, nas inúmeras 

situações em que o Inglês é exposto e imposto atualmente. 

Com atividades como essa, consideramos que o ensino da Língua Inglesa 

pode estar associado, também, a momentos mais descontraídos e, nesse aspecto, 

contamos com o apoio da Teoria do Filtro Afetivo (The Affective Filter Hypothesis), de 

Stephen D. Krashen. 

Com esta teoria, Krashen afirma que todo aprendizado de língua estrangeira 

pode acontecer, com muito mais tranquilidade e eficácia, quando o aluno está com o 

seu filtro afetivo desligado, ou seja, quando o estudante está mais motivado e menos 

ansioso para estudar os conteúdos propostos. 

Como caminho metodológico, optamos por propor trabalhos idênticos para dois 

grupos de alunos de Ensino Médio. 

O Grupo 1 oriundo de uma escola particular, era formado por estudantes de 

classe média e média alta (embora a escola, também, tenha alunos das classes 

sociais C e D, pois oferece várias bolsas de estudos), já nivelados de acordo com o 

conhecimento da língua. Nessa escola, especificamente, cada turma, desde o Ensino 

Fundamental até o Ensino Médio, é subdividida em dois grupos para as aulas de 

Inglês que ocorrem separadamente em outras salas de aula específicas para a 

matéria e são ministradas por dois professores, simultaneamente. Um dos 

professores leciona para o grupo chamado básico que são aqueles alunos que 

apresentam maior dificuldade com a língua ou que estão começando a estudar uma 

língua estrangeira, educandos com pouco ou quase nenhum contato com a língua, 

exceto pelas mídias. A outra metade dos estudantes, dessa escola particular, é 

chamada de avançado, composta por alunos que já têm contato ou facilidade com a 
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matéria. Discentes que têm em seu histórico de vida mais contato com a língua 

estrangeira, seja por condições familiares favoráveis, seja por certa aptidão, seja por 

maior empenho pessoal. 

O projeto aqui descrito foi aplicado neste segundo grupo, o dos alunos 

avançados que, embora seja formado por educandos com um bom conteúdo da 

Língua Inglesa, inclui aqueles que precisam ser estimulados à participação na aula e 

nas atividades a todo momento, pois se consideram indivíduos que já sabem o 

bastante – o que não é totalmente verdade, levando em consideração a pouca idade 

de cada um, apesar de alguns já possuírem até certificados internacionais de 

proficiência, como o FCE, First Certificate in English – e porque já vêm estudando 

Inglês em escolas de idiomas há algum tempo. 

O Grupo 2 era composto por uma turma formada por 40 alunos da 1ª série do 

Ensino Médio de uma escola pública, localizada na região centro-sul da cidade de 

São Paulo. 

Neste grupo, não houve divisão de níveis. A turma era formada por alunos com 

conhecimento heterogêneo da língua, sendo que a maioria tem o conhecimento que 

foi oferecido durante o período escolar. 

Trata-se de uma escola pública diferenciada, pois dispõe de uma carga horária 

privilegiada. Os alunos têm aulas em período integral, ou seja, frequentam a escola 

todos os dias da semana até às 16h. Sendo assim, em relação às aulas de Língua 

Inglesa, eles possuem uma carga horária igual à da escola particular, com aulas de 

Inglês duas vezes por semana. Além de usarem o Caderno do Aluno, material 

preparado para as escolas públicas estaduais de São Paulo, os estudantes deste 

colégio também recebem outro livro chamado High Up. Os materiais se 

complementam e direcionam a ordem que o conteúdo será estudado, porém, tais 

vantagens não eliminam as dificuldades enfrentadas por professores em conseguir 

seguir e cumprir um programa de ensino. 

Nosso objetivo foi traçar um comparativo de desempenho, envolvimento e 

desenvolvimento de alunos oriundos de realidades distintas para mostrar o quanto a 

atividade com música e vídeo pode ser útil em diferentes situações, com públicos 

diferentes, e como o envolvimento e o desenvolvimento da atividade podem fazer 

crescer o conhecimento da língua, ainda que em realidades diversas. 
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Além do estímulo por meio da música, a atividade proposta baseou-se no uso 

do recurso de telefone celular, tecnologia acessível, portanto, a todos (ou, pelo 

menos, à maioria) os alunos participantes desta pesquisa. Partimos do pressuposto 

de que, com recursos adequados, a criatividade estará presente em ambos os 

grupos, favorecendo, assim, ao processo de aprendizagem da Língua Inglesa. Por 

outro lado, com este projeto, pretende-se demonstrar que todo professor pode, sim, 

variar suas técnicas de ensino. 

Em relação à organização da pesquisa, esta dissertação está assim dividida:No 

primeiro capítulo, há a apresentação de um breve histórico do ensino da Língua 

Inglesa no Brasil e uma exposição das bases dos textos legais que regulamentam o 

ensino das línguas estrangeiras, neste momento, no país, mais especificamente no 

Ensino Médio. 

No capítulo dois, discorremos em relação ao uso da música como linguagem 

auxiliar para o trabalho docente e apresentamos como base teórica a Teoria do Filtro 

Afetivo (The Affective Filter Hypothesis), de Stephen D. Krashen, norte-americano, 

linguista e professor da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Krashen é 

conhecido por sua Teoria da Aquisição da Segunda Língua (Second Language 

Aquisition). Ainda no capítulo dois, falaremos sobre uma nova forma de ensino-

aprendizagem que também pode ser voltada para o ensino de línguas estrangeiras e 

que, no Brasil, tem dado os primeiros passos: a chamada Educação Híbrida ou 

Misturada, em Inglês, Blended Learning, que busca aliar um trabalho colaborativo, 

desenvolvido por professores e estudantes, às tecnologias digitais. 

O capítulo três é dedicado à exposição e análise dos trabalhos desenvolvidos 

pelos alunos, demonstrando os ganhos e as dificuldades vivenciadas ao longo do 

projeto, que envolveu o uso de tecnologia mobile. Cada estudante utilizou o seu 

próprio telefone celular, dotado de câmera e editou a filmagem, quando necessário, 

fazendo possíveis alterações com aplicativos que puderam viabilizar a produção do 

videoclipe, da maneira que o grupo desejasse, atendendo, assim, às solicitações da 

proposta.   
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CAPÍTULO 1 – O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NAS ESCOLAS: 

REGULAMENTAÇÕES E METODOLOGIAS 

 

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Ao voltar um pouco no tempo, para entender melhor como se chegou até aqui 

em termos de estrutura no ensino de línguas estrangeiras das escolas brasileiras, 

verificamos que, praticamente desde seu descobrimento, o Brasil mantém relações 

fortes com países de Língua Inglesa.1  

Logo após seu descobrimento, em 1530, desembarcou aqui William Hawkins, 

um aventureiro inglês que foi bem recebido pelos aliados portugueses que vieram 

para o país com o intuito de habitá-lo e pelos nativos; logo após, vários navegantes 

bretões seguiram seus passos. Desse modo,                                         

                                                             

Há então certa possibilidade de ser William Hawkins o primeiro inglês 
que se interessou em arriscar navio, dinheiro e até a própria vida 
numa viagem para o Brasil e também de haver sido ele quem 
primeiro conseguiu realizar tal viagem com bastante proveito e lucro. 
(SHORT, 1958, p. 343). 

 

Em 1654, o domínio colonial português no Brasil ficou abalado quando a 

Inglaterra impôs um tratado aos portugueses, reservando à marinha britânica o 

monopólio sobre o comércio de seus produtos com outros países, o que ajudou o 

estreitamento dos laços da Inglaterra com o Brasil. Com a fuga de D. Joao VI para o 

Brasil, apoiada pela Inglaterra, os ingleses tiveram permissão para começar a investir 

em terras brasileiras e, dessa forma, eles empregaram muitos esforços por aqui, 

investimentos estes que ajudaram no desenvolvimento da imprensa, do telégrafo, de 

trens e de iluminação a gás. Assim, 

 

A Inglaterra, país hegemônico no século XIX, exerceria seu poder de 
jovem imperialista e forneceria, logo nos primeiros contatos 
comerciais com os luso-brasileiros aqui estabelecidos, os 
empréstimos linguísticos que vinham naturalmente acompanhando 

                                                           
1  Para a revisão histórica aqui apresentada, foram utilizadas as seguintes obras: 
MACHADO, Raquel et al. História do ensino de línguas no Brasil: avanços e retrocessos. In: 
HELB: História do ensino de línguas no Brasil. Universidade da Bahia, vol. 1, 2007.; LEFFA, 
Vilson. O ensino de línguas estrangeiras no contexto nacional. Contexturas, APLIESP, 
n. 4, p. 13-24, 1999. 



 
 

 
 

21 

os objetos importados, as ideias, os padrões de comportamento, os 
hábitos de consumo, os gostos artísticos, as preferências políticas, e, 
principalmente, as novas invenções, que acrescentariam traços 
culturais originais à vida brasileira e à paisagem urbana. (HANNA, 
2004, p. 2). 

 

Mas, é claro que sempre há quem se manifeste contrário e, independente dos 

benefícios e do progresso que tais investimentos traziam, houve manifestos 

nacionalistas contra uma invasão inglesa em território nacional. Os funcionários de 

algumas companhias da época começaram a vislumbrar um futuro com muito mais 

dificuldades do que vantagens, com medo de perderem seus postos de trabalho. 

Dispostos a amenizar tais desconfortos e a abafar os protestos, as empresas inglesas 

passaram a oferecer empregos aos técnicos, e aos engenheiros, com um detalhe: 

eles precisariam falar e entender a língua inglesa para que pudessem, pelo menos, 

compreender o treinamento. 

Um decreto assinado pelo Príncipe Regente de Portugal, em 22 de junho de 

1809, mandou criar uma escola de Língua Inglesa e uma escola de Língua Francesa, 

a fim de atender à demanda do mercado de trabalho. 

O Colégio D. Pedro II teve, desde a sua fundação, em 1837, o ensino da Língua 

Inglesa em seu currículo, juntamente com o Francês, o Latim e o Grego. Naquela 

época, a importância atribuída à Língua Francesa era, sem dúvida, maior do que à 

dada ao Inglês, já que aquele idioma era considerado uma língua universal e requisito 

obrigatório para o ingresso nos cursos superiores. 

O que faltava, na época do império, parecia ser também uma metodologia que 

diferenciasse o ensino das línguas mortas, Latim e Grego, que ainda eram ensinadas, 

das línguas vivas, Inglês e Francês. Todas passavam pelo mesmo formato de ensino: 

tradução de texto e análise gramatical. 

Após terem sido excluídas do currículo obrigatório, o Inglês, o Alemão e o 

Italiano voltaram a ser obrigatórios em 1892 e depois em 1898, o Inglês, o Francês e o 

Alemão passaram a ter uma abordagem mais literária. 

Enfim, depois de tantas idas e vindas, em 1911, o ensino da Língua Inglesa 

ganhou um caráter profissionalizante, como consequência da Lei Orgânica do Ensino 

do ministro Rivadávia Corrêa. O ensino do Inglês passou a ter um caráter mais 

prático, o que acabou afetando o ensino das línguas vivas – ou modernas. O ensino 
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da Língua Inglesa no Brasil buscava, então, desenvolver não apenas as habilidades 

de escrita e leitura, mas também a da fala. 

Infelizmente, passados tantos anos, em muitas instituições de ensino pelo 

Brasil, os métodos de ensino-aprendizagem 2  continuam sendo os clássicos do 

século XIX, como, por exemplo, o Método de Gramática e Tradução (método GT). 

Esta metodologia, cujo objetivo é o ensino voltado para a leitura e para a 

compreensão de textos literários clássicos, resistiu ao tempo e permaneceu utilizada 

pelos professores de língua estrangeira. Instituída para o ensino de Latim e Grego, 

atendia à necessidade de memorização de vocabulário, apreensão e aplicação de 

regras gramaticais em exercícios de tradução de textos. 

O método GT, como uma das formas de ensino de LE (Língua Estrangeira), é 

considerado uma atividade que objetiva a leitura, a escrita e a tradução do texto, 

sendo este último privilegiado em relação ao contexto. Atividades com drills, ou seja, 

exercícios de substituição e repetição, ainda são práticas comuns, juntamente com 

exercícios em que a tradução de frases da língua materna para a LE é feita 

constantemente. Há leitura e tradução de textos, sendo que a explicação gramatical 

é feita à medida que os textos são lidos/copiados, assim como as regras, 

explicações e exemplos. 

Vale a pena citar, ainda, que a metodologia GT tem o professor como o 

centro. Ele coordena, orienta, corrige e tem todo o poder de decisão sobre o quê e 

quando fazer, sendo que aos alunos cabe o papel de ouvintes e realizadores das 

tarefas, sem interação significativa entre docente e discente e nem mesmo entre os 

estudantes. 

Com a necessidade de comunicação, além da escrita, cada vez mais 

presente, o Movimento da Reforma surgiu como um antecessor e precursor do 

Método Direto. Tal movimento teve seu início na Alemanha, em 1882, com um texto 

publicado por Wilhelm Viëtor (1850–1918), foneticista e professor que, incomodado 

com as metodologias existentes para o ensino de LE de então, publica o texto 

Language teaching must start afresh!, traduzindo, O ensino da língua inglesa deve 

                                                           
2 Para discorrer acerca dos diferentes métodos de ensino aqui elencados, as seguintes 
obras foram utilizadas: HOWATT, A. P. R. A History of English Language Teaching. 
Oxford: Univ. Press, 1984; PEDREIRO, Silvana. Ensino de línguas estrangeiras – 
métodos e seus princípios. Especialize, revista on-line, janeiro, 2013. p. 1-14. 
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começar de novo!. Neste texto, Viëtor expressa seu descontentamento em relação 

ao ensino das línguas estrangeiras modernas. Nesse sentido, 

 

Quando se trata do ensino de língua estrangeira, a visão comumente 
aceita é de que a mesma abordagem equivocada, baseada na língua 
escrita, e os mesmos tipos de gramáticas escolares, serão capazes 
de realizar milagres e ensinar uma nova língua. Elas nunca 
conseguiram, e nunca conseguirão. (HOWATT, 1984, p. 347, 
tradução nossa)3. 

 

O movimento da Reforma surge como uma maneira de tentar priorizar a 

oralidade, tendo como base o método natural que procurava simular de maneira 

natural o processo de aprendizagem da língua materna, tal qual acontece com a 

criança ao aprender sua língua. O Método Direto (doravante MD) surge daí, pois 

utiliza a língua, que está sendo estudada, como meio para a comunicação em sala 

de aula. Traduções e língua materna são retirados da aula. 

O MD consegue grande popularidade até o final do século XIX, e faz parte do 

ensino de LE ainda no século XX. A habilidade de comunicação é construída, 

gradativamente, e o novo vocabulário é ensinado por meio de demonstrações mais 

práticas, com objetos e/ou associação de ideias, no caso de situações em que o 

abstrato deve ser ensinado. O falar e o ouvir são ensinados e perguntas e respostas 

são feitas entre professor/aluno, aluno/professor e aluno/aluno. Existe uma 

preocupação maior com a pronúncia e a gramática continua sendo ensinada, 

baseada no texto lido. Vale dizer que o estudo da fonética começou com o MD, que 

enfatizava o uso da língua falada. 

O MD começou a perder força em sua aplicação depois de 1925, quando 

críticas à sua fundamentação teórica passaram ser feitas e, principalmente, com a 

chegada da II Guerra Mundial, quando soldados americanos precisavam provar 

proficiência em línguas estrangeiras, a fim de serem infiltrados no exército inimigo. 

Dessa forma, 

 

                                                           
3 Tradução, do Inglês, proposta pela pesquisadora, de: “When it comes to foreign language 
teaching, the generally accepted view is that the same mistaken approach based on the 
written language, the same kind of school grammars, will be able to work miracles and teach 
a new language. They never have, and they never will”. (HOWATT, A. P. R. A History of 
English Language Teaching. Oxford: Univ. Press, 1984. p. 347.). 
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A eclosão da II Guerra Mundial com a participação direta dos 
Estados Unidos motivou uma das maiores revoluções já ocorridas no 
Ensino de Línguas, e a Linguística sob a égide do Estruturalismo e 
do Behaviorismo deixou seus princípios norteadores claramente 
impressos nas características do Método Audiolingual, que surgiria a 
partir deste contexto. (VILAS BOAS, VIEIRA e COSTA, s/d, p. 5). 

 

Na década de 1930 que introduziu mudanças significativas tanto na forma 

quanto no conteúdo do ensino da Língua Inglesa no Brasil. Com a criação do 

Ministério de Educação e Saúde Pública, por exemplo, o Latim perdeu forças e as 

línguas modernas começaram a ganhar mais espaço nos currículos. Ainda nessa 

década, os primeiros cursos livres de idiomas surgiram, no Rio de Janeiro, com o 

apoio da Embaixada Britânica, e também em São Paulo, primeiramente com o apoio 

do consulado Britânico e logo após com o apoio do consulado norte-americano. 

Em 1931, com a reforma de Francisco de Campos, ministro do governo de 

Getúlio Vargas, foram introduzidas mudanças no ensino de línguas estrangeiras. As 

mudanças não foram somente nos conteúdos o que, indiretamente, destacou as 

línguas modernas, devido à diminuição da carga horária do latim, mas, principalmente, 

nas metodologias. Passou-se a adotar, então, o método direto, que visava o ensino de 

línguas estrangeiras por meio das próprias línguas. Neste sentido, 

 

O colégio D. Pedro II foi um dos primeiros a adotar esse método e 
introduzi-lo em sala de aula. Ainda na década de 30, começaram a 
surgir os cursos livres de inglês no Brasil, que ofereciam o ensino de 
línguas fora do ambiente escolar público. Apoiado pela Embaixada 
Britânica, nascia oficialmente no Rio de Janeiro a Sociedade 
Brasileira de Cultura Inglesa em 1934. (LIMA; QUEVEDO-
CAMARGO, 2008, p. 4). 

 

A Reforma Capanema, em 1942, foi outro marco. O ministro da Educação e 

Saúde de então, Gustavo Capanema, propôs uma nova divisão no ensino das 

escolas. Assim, o ensino foi dividido em dois tipos, um chamado de ginásio, com a 

duração de quatro anos, e uma segunda divisão, com a duração de três anos, que 

poderia ser o clássico, com ênfase nos estudos das línguas – clássicas e modernas –, 

ou o científico, com ênfase nas ciências. Observa-se, aqui, que, durante essas duas 

décadas, sob uma análise histórica, houve, de certa forma, uma valorização do ensino 

das línguas estrangeiras no Brasil, tal era a quantidade de imigrantes e inovações que 
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estavam chegando, que se fazia necessário que mais cidadãos estivessem habilitados 

para usarem as línguas modernas. 

Na metade do século XX, surge a chamada Metodologia Audiolingual 

(doravante AL) que priorizava a habilidade de compreensão auditiva e produção oral. 

Desse modo,  

 

No audiolingualismo, a língua é, sobretudo, um fenômeno oral e é 
aprendido antes da leitura, havendo, portanto, uma ordem: ouvir, 
falar, ler e escrever. Deve-se aprender a falar sem se preocupar em 
como a língua é estruturada, a língua é ensinada e não a sua 
formação estrutural. (PEDREIRO, 2013, p. 6). 

             

A partir do final da década de 1960, este método ganha forças no Brasil, depois 

de ter surgido nos EUA. O AL enfatiza o aprendizado de línguas como um processo 

de condicionamento. A imitação de diálogos previamente selecionados e o 

condicionamento de hábitos seguem uma ordem para o aprendizado efetivo neste 

método que pratica basicamente o ouvir, falar, ler e escrever. Assim, “os recursos 

audiovisuais, desde giz colorido, ilustrações e objetos até discos gravados e filmes 

são amplamente recomendados”. (LEFFA, 1999, p. 10). 

Nesse método, o professor continua sendo o condutor de todo o processo, não 

mudando muito em relação ao MD, mas muitos não se adaptavam a tal método, pois 

a prática da repetição, que buscava fazer chegar à perfeição, podia ser frustrante para 

alguns alunos que não atingiam o patamar exigido ou, ainda, tinham muito medo de 

não produzir o conteúdo adequadamente. Assim, o AL, apesar de contribuir ainda 

hoje com vários de seus princípios, foi deixando de ser o método mais importante 

para o ensino de LE e passou a dar lugar ao que se chama de Abordagem 

Comunicativa, uma abordagem nova que propõe usar a língua em diferentes 

situações comunicativas, já que o aprendizado necessário, agora, é de uma língua 

social. 

Todo o ensino da LE parece focado no ensino para diferentes situações 

comunicativas, colocando cada vez mais em prática as quatro habilidades (ouvir, 

falar, ler e escrever) no processo de ensino-aprendizagem da língua alvo. 

Tratar o ensino da LE com uma abordagem comunicativa parece estar mais 

próximo do desejado pelos quatro pilares propostos pela UNESCO para uma 

aprendizagem real e efetiva: o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 



 
 

 
 

26 

compartilhar e o aprender a ser. Dessa forma, é importante observar o que cada um 

desses pilares contempla:  

 

•Aprender a conhecer, combinando uma cultura geral, 
suficientemente ampla, com a possibilidade de estudar, em 
profundidade, um número reduzido de assuntos, ou seja: aprender a 
aprender, para beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela 
educação ao longo da vida. 
•Aprender a fazer, a fim de adquirir não só uma qualificação 
profissional, mas, de uma maneira mais abrangente, a competência 
que torna a pessoa apta a enfrentar numerosas situações e a 
trabalhar em equipe. Além disso, aprender a fazer no âmbito das 
diversas experiências sociais ou de trabalho, oferecidas aos jovens e 
adolescentes, seja espontaneamente na sequência do contexto local 
ou nacional, seja formalmente, graças ao desenvolvimento do ensino 
alternado com o trabalho. 
•Aprender a conviver, desenvolvendo a compreensão do outro e a 
percepção das interdependências – realizar projetos comuns e 
preparar-se para gerenciar conflitos – no respeito pelos valores do 
pluralismo, da compreensão mútua e da paz. 
•Aprender a ser, para desenvolver, o melhor possível, a 
personalidade e estar em condições de agir com uma capacidade 
cada vez maior de autonomia, discernimento e responsabilidade 
pessoal. Com essa finalidade, a educação deve levar em 
consideração todas as potencialidades de cada indivíduo: memória, 
raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, aptidão para 
comunicar-se. (UNESCO, 2010, p. 31). 

 

Além de combinar uma cultura geral, tentar tornar o aluno competente para 

enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe, desenvolver a compreensão 

com e de outros, a fim de produzir em conjunto e, ainda, considerar a aptidão para 

comunicar-se, a abordagem comunicativa pode servir como suporte para o ensino 

da LE, pois propõe usar a língua em diversas situações de comunicação. 

Para isso, dispõe de algumas características fundamentais, tais como: 

utilização de textos autênticos usados em atividades e tarefas que, por sua vez, são 

os principais meios no processo de aprendizagem; o professor é um facilitador, não 

mais aquele que detém todo o conhecimento da língua; explicações gramaticais 

surgem à medida que o momento de comunicação exigir; não há exclusividade em 

relação a metodologias, pois diversos recursos podem ser utilizados; e, finalmente, a 

proficiência, a capacidade de se comunicar é desenvolvida de forma gradativa, 

sendo ainda a sala de aula um ambiente de possível imersão cultural.  

Desta forma,  
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A característica marcante da Abordagem Comunicativa, que a 
diferencia com mais nitidez dos métodos anteriores, é a ênfase no 
significado e no uso da língua. Assim, a definição dos conteúdos a 
serem trabalhados em sala de aula parte da perspectiva da realidade 
comunicativa, que apresenta uma variedade de possibilidades 
relacionadas às situações comunicativas, ao léxico e às estruturas 
linguísticas utilizadas para trabalhar um determinado conteúdo 
funcional. (VILAS BOAS, VIEIRA e COSTA, s/d, p. 8). 

 

Ainda que o sistema educacional brasileiro tenha passado por algumas 

reformas – na verdade, reforma nem sempre foi ou é sinônimo de avanço no ensino 

de língua estrangeira –, houve momentos em que o ensino da Língua Inglesa chegou 

a ser excluído da grade curricular, como no caso das Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) promulgadas em 1961 e em 1971. 

Em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) mudou o currículo de ensino de 

ginásio e científico para 1º e 2º graus. Dez anos depois da primeira LDB, foi publicada 

a LDB de 1971, a Lei 5692. Essa lei reduzia o ensino básico de doze para onze anos, 

sendo oito anos de 1º grau e três de 2º grau. E, finalmente, em 1996, a atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional começou a vigorar. Assim sendo, o ensino 

básico passou a ter doze anos, divididos em nove para o Ensino Fundamental e três 

para o Ensino Médio.  

No parágrafo 5º do artigo 26º do capítulo II da Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, 

está declarado que se deve incluir a língua estrangeira desde o Ensino Fundamental:  

 

Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a 
partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira 
moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro 
das possibilidades da instituição. (BRASIL, 2014, p. 20). 

 

Temos, assim, um esboço de um quadro panorâmico de como a Língua Inglesa 

esteve (ou, por algumas vezes, quase não esteve) inserida em nos currículos 

escolares. Vimos que ela quase sempre teve um caráter muito prático, levando-se em 

consideração os objetivos finais para os quais seu ensino se destinava, muito ligado 

ao trabalho. 

O ensino de uma língua estrangeira pode ter sido deixado para segundo plano 

por algum tempo, mas, nas últimas décadas, observamos que há a mesma 

importância que a dada a qualquer outra disciplina:  
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No âmbito da LDB, as Línguas Estrangeiras Modernas recuperaram, 
de alguma forma, a importância que durante muito tempo lhes foi 
negada. Consideradas, muitas vezes e de forma injustificada, como 
disciplinas pouco relevantes, elas adquirem, agora, a configuração 
de disciplina importante como qualquer outra do currículo, do ponto 
de vista da formação do indivíduo. (BRASIL, 2000, p. 25). 

 

Ao observar os dias de hoje, destacamos alguns pontos em comum, como, por 

exemplo, a necessidade de se aprender a Língua Inglesa para uma boa preparação 

para o mercado de trabalho. 

Ainda, a Lei de Diretrizes e Bases apresenta a preocupação com a educação 

para a tecnologia. Sabemos que, para fazer uso de grande parte da tecnologia que se 

tem à disposição hoje, precisamos entender e usar vários termos da Língua Inglesa. 

O uso de aparelhos tecnológicos para o aprendizado do inglês também pode e 

deve fazer parte da rotina de atividades tanto dos professores quanto dos alunos, 

tanto que ao ler o artigo 36 da LDB, da Lei n 9.349/96, Seção I, têm-se as seguintes 

diretrizes no texto, reproduzidas a seguir: 

 

I – destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do 
significado da ciência, das letras e das artes; o processo 
histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua 
portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao 
conhecimento e exercício da cidadania; 
II – adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a 
iniciativa dos estudantes; 
III – será incluída uma língua estrangeira moderna, como 
disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e 
uma segunda, em caráter optativo, dentro das possibilidades da 
instituição. (BRASIL, 2014, p. 25, grifo nosso). 

 

E mais, o objetivo final do ciclo de estudos no Ensino Médio, segundo o artigo 

35, da mesma Lei, deve voltar-se para: 

 

II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, 
para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores;     
IV – a compreensão dos fundamentos cientifico-tecnológicos dos 
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino 
de cada disciplina. (ibidem, p. 24). 

 

Sendo assim, desde que o ensino de uma língua estrangeira se tornou 

obrigatório nas escolas brasileiras a partir 6º ano do ensino fundamental, o Inglês tem 
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sido o idioma amplamente adotado pelas instituições de ensino; obviamente, porque 

se trata de um dos idiomas mais usados ao redor do mundo para estabelecer uma 

comunicação entre pessoas de países e línguas diferentes. 

Infelizmente, apenas o fato de se ter estabelecido por lei que os alunos tenham 

aulas de Inglês semanalmente não parece ter feito com que o real aprendizado tenha 

se tornado uma realidade concreta na vida dos alunos, principalmente, quando se olha 

para a maior parte das instituições públicas. 

Várias razões levam os adolescentes a terminarem o período escolar, ou seja, 

o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio aqui estudado, praticamente inaptos no 

quesito comunicação na Língua Inglesa; em sua grande maioria, sem a mínima 

condição de se comunicar com alguém em Inglês, ou mesmo ler e entender um texto 

um pouco mais elaborado. Dessa forma, os alunos passam sete anos estudando, 

tendo aulas semanalmente de uma matéria que parece ter sido ministrada de forma 

muito aquém do que deveria ter sido. 

Em tempos de mundo sem grandes distâncias, sem fronteiras, a Língua Inglesa 

deveria ter atenção especial no currículo das escolas, inclusive, em e com outros 

conteúdos. Afinal, são tantos os materiais disponíveis como textos, artigos e, porque 

não considerar a tecnologia, cada vez mais acessível, traduzida em aplicativos, blogs, 

podcasts, entre outros, em que a Língua Inglesa é ferramenta praticamente obrigatória 

para a leitura e o entendimento de grande parte das fontes de informação, hoje em 

larga escala, utilizadas. 

Entre as várias razões da frustrante experiência no ensino da Língua Inglesa 

que já se observou há algumas décadas, podemos apontar o grande número de 

alunos por sala de aula, o que dificulta e muito um bom desenvolvimento do trabalho, 

uma vez que eles precisam falar, conversar entre si, e o professor precisa escutá-los 

para que haja maior interação e correção. 

Imaginando esse quadro, sabemos que o professor pode ser o único modelo 

que os alunos têm e procuram seguir. No entanto, é ele que, em algumas situações, 

acaba apresentando suas deficiências, deixando transparecer vácuos em seu 

conhecimento, que podem existir advindos de uma formação também deficitária, algo 

de que não se tratará nesta dissertação. 

Em sua obra Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire (1996, p. 45) já abordava a 

necessidade do conhecimento da tecnologia para a operacionalização das máquinas, 
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caso contrário, corria-se o risco de se ter máquinas inteligentes realizando o trabalho 

que seria do ser humano e, consequentemente, teríamos mais seres humanos 

desocupados  

 

A todo avanço tecnológico haveria de corresponder o empenho real 
de resposta imediata a qualquer desafio que pusesse em risco a 
alegria de viver dos homens e das mulheres. A um avanço 
tecnológico que ameaça milhares de mulheres e homens de perder 
seu trabalho deveria corresponder outro avanço tecnológico que 
estivesse a serviço do atendimento das vítimas do progresso 
anterior. (FREIRE,1996, p. 45). 

 

Em uma sociedade que tem grande parte de seu aparato tecnológico na Língua 

Inglesa, ter o domínio desta torna-se cada dia mais essencial para que o indivíduo 

possa estar inserido tanto no mercado de trabalho, quanto nas tarefas mais 

cotidianas, como, por exemplo, os aplicativos de trânsito, que hoje quase todo 

motorista, principalmente das grandes cidades como São Paulo, tem à disposição 

para que se busque localização e tráfego. Não é exagero pensar que se poderá ter 

cada vez mais pessoas desocupadas à medida que a educação formal não der conta 

de ensinar como lidar com toda tecnologia, ou pelo menos parte, já existente e a que 

há de vir, já que toda seria impossível, pois todos os dias tem-se uma novidade, a qual 

o ensino da Língua Inglesa pode estar definitivamente atrelado. 

O conhecimento do Inglês, certamente, abre caminhos para que todo o 

estudante/cidadão possa continuar aprendendo e inserindo-se em um mercado de 

trabalho cada vez mais ligado à tecnologia. Ainda que o trabalho não seja diretamente 

ligado à tecnologia, todos, hoje, estão expostos e usam-na de uma forma ou de outra. 

Ao se pensar em metodologias que estimulem a iniciativa e o interesse dos 

estudantes, sem dúvida alguma, sabemos que o uso da música para o processo de 

ensino-aprendizagem da Língua Inglesa tem sido aplicado já há algumas décadas 

com muito sucesso, pois trata primeiramente da emoção que o aluno sente ao ouvir a 

música escolhida, ainda que existam tribos diferentes na mesma turma e um ou outro 

discente não goste do estilo escolhido, da banda ou do cantor. Mesmo o fato de não 

gostar, já o desperta de alguma forma para a atividade, ainda que seja para criticar e 

dar sua opinião contrária ou diferente.  

A atividade proposta para os estudantes, nesta pesquisa, contou com a 

participação ativa destes, desde a escolha de uma música, escolha esta feita pelos 



 
 

 
 

31 

próprios alunos que tiveram a liberdade para definir qual seria a canção trabalhada até 

o formato do vídeo, que poderia incluir pessoas, ou animação, ou desenhos, entre 

outros. 

Voltando à LDB, vale a pena salientar, ainda, que, este mesmo documento 

incentiva um olhar para os interesses da comunidade, quando expõe que uma 

segunda língua pode ser inserida em caráter optativo, dependendo da disponibilidade 

da instituição. Como exemplo, pode-se citar algumas localidades na região Sul do 

país, com presença significativa de colônias de outras nacionalidades, em que as 

escolas podem oferecer como opção de segunda língua estrangeira aquele idioma 

que mais interessar a própria comunidade, visando à preservação da cultura, das 

raízes e das tradições. 

Quando se busca entender as competências e as habilidades a serem 

desenvolvidas pelos alunos, é preciso focar no uso da língua em situações reais de 

comunicação. Distinguir variantes linguísticas, escolher palavras adequadas à 

situação vivida (ensinada e aprendida) e que reflitam a ideia que se pretende 

comunicar, utilizar os mecanismos de coerência e coesão corretamente, assim como a 

apropriação de estratégias verbais e não verbais, tais como gestos e sons, não 

apenas os da fala, só serão bem utilizadas à medida que se tenha um bom domínio do 

idioma estudado. 

 

1.2 SOBRE OS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS 

 

Ao estudarmos o documento criado para estabelecer e regulamentar 

parâmetros de ensino para os três anos do Ensino Médio no Brasil, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), deparamo-nos com algumas 

propostas bem definidas em relação aos objetivos do ensino da língua estrangeira 

moderna (LEM). 

Sendo assim, fica clara a instrução quanto a "conhecer e usar língua(s) 

estrangeira(s) moderna(s) como instrumento de acesso a informações e a outra 

culturas e grupos sociais". (BRASIL, 2000, p. 11). 

Nesta pesquisa, trataremos, assim, de um processo de ensino-aprendizagem 

em que o conteúdo veiculado é a ferramenta principal para a comunicação no mundo 

moderno. 



 
 

 
 

32 

Quando no texto do documento dos PCNs se começa a observar a descrição 

dos conhecimentos que o aluno deve adquirir ao longo dos anos, aí, então, a Língua 

Inglesa é citada como a língua estrangeira moderna que deve ser ensinada, 

considerando que é a principal língua utilizada na atualidade para a comunicação 

entre as nações, por exemplo. Ao mesmo tempo, o documento sugere atentar para a 

realidade do Ensino Médio que tem também o caráter formador, e a educação para o 

trabalho, sendo inegável a importância da Língua Inglesa na vida profissional das 

pessoas na atualidade. 

É preciso pensar no processo de ensino-aprendizagem das línguas 

estrangeiras, em termos de competências abrangentes e não estáticas, uma vez que 

uma língua é o veículo, por excelência, de comunicação de um povo e, por meio de 

sua expressão, esse povo transmite sua cultura, suas tradições e seus 

conhecimentos. Dessa forma, “entender-se a comunicação como ferramenta 

imprescindível, no mundo moderno, com vistas a formação pessoal, acadêmica ou 

profissional, deve ser a grande meta da aprendizagem da língua estrangeira”. 

(BRASIL, 2000, p. 11). 

Acreditamos que o conhecimento e o uso adequado da língua estrangeira 

moderna facilitam o acesso aos meios de tecnologia disponíveis, tais como 

computadores, smartphones, e o uso da internet e, assim, a partir do uso adequado 

desses instrumentos, poderemos entrar em contato com os mais longínquos e 

diversificados pontos ao redor do mundo. 

Os avanços tecnológicos estão à disposição e oferecem praticamente infinitas 

possibilidades de interação, descobertas, ampliação de horizontes, mas só terá 

acesso a tudo isso quem for capaz de primeiro decodificar e depois ir ampliando, não 

apenas o léxico, mas, principalmente, sua competência comunicativa, criando e 

fazendo uso de equipamentos cada vez mais modernos e tecnológicos.  

Entendemos que o estudante, durante os três anos que passa no Ensino 

Médio, tem um tempo hábil, se bem aproveitado, suficiente para o ensino-aprendizado 

da Língua Inglesa, pelo menos em um nível entre básico e intermediário, o que daria 

condições a cada um de se comunicar minimamente, ler e compreender um texto com 

um grau de complexidade médio e ter condições de, pelo menos, saber como buscar 

mais informações quando necessário, já que está em sua plena capacidade de 

desenvolvimento. Todo o contato que os alunos têm, hoje em dia, com a Língua 
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Inglesa pode ser um facilitador no processo de ensino-aprendizagem desta língua 

estrangeira moderna. 

Precisamos cada vez mais de estudantes que, ao término do Ensino Médio, 

ainda que não continuem em sua vida acadêmica, escolhendo um curso universitário, 

sejam capazes de fazer uso da língua estrangeira em situações da vida 

contemporânea, nas quais  um nível básico de conhecimento do idioma faz-se cada 

vez mais importante, seja para uma leitura de um manual de um novo aparelho 

eletrônico qualquer que apareça no mercado, seja pela necessidade de uma 

orientação em um GPS ou conhecimento de algum novo aplicativo para um 

smartphone, seja ainda pela própria interação que a sociedade digitalizada e 

globalizada virtual impõe. Nesse sentido, 

 

Uma outra estatística amplamente citada é a de que cerca de 80 por 
cento das informações eletronicamente armazenadas no mundo 
atualmente, estão em Inglês. As estatísticas deste tipo referem-se a 
dois tipos de dados: informações armazenadas em particular, por 
empresas e organizações individuais, tais como, negócios 
comerciais, bibliotecas e forças de segurança, mas também dados 
que dizem respeito às informações disponíveis através da internet, 
seja para enviar ou receber e-mails, participar de fóruns de 
discussão, fornecer e acessar banco de dados ou ainda páginas com 
informações. (CRYSTAL, 2003, p. 115, tradução nossa).4 

 

Esse trecho foi colocado por David Crystal, no final da década de 1990, início 

de 2000. Sabemos que de lá para cá o uso dos computadores e da internet só 

aumentou, ou seja, não há como escapar de toda a quantidade e variedade de 

aparelhagem eletrônica existente, e a que ainda há de vir, e da língua que as 

acompanha. Imaginando que a tendência continue, isto é, que o uso da internet 

continue aumentando, nos resta, cada vez mais, preparar o nosso repertório de 

atividades, levando em conta tal cenário. 

                                                           
4 Tradução, do Inglês, proposta pela pesquisadora, de: “Another widely quoted statistics is 
that about 80 percent of the world`s electronically stored information is currently in English. 
Figures of this kind relate to two kinds of data: information stored privately by individual firms 
and organizations, such as commercial businesses, libraries and security forces; and 
information made available through the internet, whether for sending and receiving electronic 
mail, participating in discussion groups, or providing and accessing databases and data 
pages”. (CRYSTAL, 2003, p. 115). 
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As múltiplas interfaces da língua estrangeira com outras disciplinas do currículo 

e da vida cotidiana, a heterogeneidade na sala de aula e o pequeno número de aulas 

semanais devem alertar o professor do Ensino Médio para a importância de: 

 

• definir metas de aprendizado; 
• estabelecer etapas sequenciais de encadeamento dos módulos de 
aprendizado; 
• definir critérios para a seleção de competências e conteúdos a 
serem privilegiados nos três anos do curso; 
• selecionar procedimentos que possibilitem a aquisição e a ativação 
de competências aliadas à aquisição dos conteúdos mínimos 
necessários; 
• articular os saberes em língua estrangeira com outros saberes do 
currículo, de modo a mobilizar o conhecimento do aluno para o 
enfrentamento de situações desafio da vida social, dentro e fora 
da escola. (BRASIL, 2002, p. 93, grifo nosso).                           

 

O conhecimento da língua e o uso adequado de seus códigos pode trazer aos 

estudantes a habilidade para lidar adequadamente com todo esse arsenal de 

ferramentas tecnológicas disponíveis hoje e além de tudo o que virá. Assim,   

  

O professor de língua estrangeira no Ensino Médio deve lançar mão 
de conhecimentos linguísticos e metalinguísticos dos alunos, 
estabelecer pontos de convergência e de contraste, assim como 
colocar o aluno frente a situações reais de uso do idioma, que 
ultrapassam o teórico e o metalinguístico. Ainda que em situação de 
simulação, a mobilização de competências e habilidades para 
atividades de uso do idioma – ler manuais de instrução, resolver 
questões de vestibular, solicitar e fornecer informações, entender 
uma letra de música, interpretar um anúncio de emprego, traduzir 
um texto, escrever um bilhete, redigir um e-mail, entre outras – deve 
ocorrer por meio de procedimentos intencionais de sala de aula. 
(BRASIL, 2002, p. 94, grifo nosso). 

 

O professor, em sua rotina de preparo de aula, precisa, a todo momento, 

escolher atividades para a mobilização das competências e das habilidades de seus 

estudantes. Entre tantas tarefas desenvolvidas durante um ano letivo, neste trabalho, 

demonstramos uma, com o uso da música, por acreditar que, por meio desta 

atividade, acontece de forma satisfatória um dos momentos de ensino-aprendizagem 

e de desenvolvimento das habilidades e das competências em que os estudantes 

mais se envolvem e interagem entre si e com o educador. Nesse sentido, 
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Os professores são movidos por motivações e marcados por atitudes 
ao se colocarem na profissão de ensinar línguas. A direção ou a 
qualidade de como vão ensinar pode ser explicada por sua 
abordagem de ensinar segundo competências capacitadoras 
desenvolvidas até certo ponto e combinadas entre si. (ALMEIDA 
FILHO, 2011, p. 25). 

 

Não há como deixar de mencionar que as letras das músicas são, na verdade, 

textos a serem trabalhados e, observando todas as orientações, inclusive as do 

PCNEM+, temos, assim, à disposição, além do aspecto cultural que a música aborda, 

uma variedade inquestionável de possibilidades de textos das mais diversas origens e 

estilos que podem ser trabalhados com os alunos. 

Com base nos três eixos de trabalho estabelecidos para o ensino de língua 

estrangeira na última etapa da escolaridade básica – leitura e interpretação de textos, 

aquisição de repertório vocabular e estrutura linguística –, há que se determinarem 

critérios para a seleção de competências e de conteúdos a serem desenvolvidos 

nesses três níveis. Assim, “sugerimos que se parta sempre do texto, de sua leitura e 

interpretação – que é nosso objetivo primordial –, para chegar à análise das estruturas 

gramaticais e à decorrente aquisição de vocabulário”. (BRASIL, 2002, p. 112). 

E, ainda, com os textos das letras, temos uma ótima oportunidade de conseguir 

aplicar o que é sugerido: 

 

Dependendo do texto e dos conceitos e competências que se 
pretende desenvolver por meio dele, pode-se abordar o tema geral 
com maior ou menor riqueza de detalhes: 
• as palavras e suas derivações, sinônimos e antônimos; 
• a mensagem, as palavras-chave, os tópicos frasais; 
• a pronúncia, a linguagem formal ou informal; 
• a intenção do autor, os sentidos implícitos; 
• os aspectos descritivos, narrativos ou dissertativos; 
• a conversação, a tradução ou a gramática. (BRASIL, 2002, p. 114). 

 

Aos alunos envolvidos nesta pesquisa, além da música, foi pedido que 

usassem seus próprios telefones celulares para a realização das filmagens e que 

estes, mesmo não sendo tão sofisticados, deveriam possuir câmeras para filmar. Já, 

aqui, percebemos a proximidade da tecnologia e a facilidade, além da intimidade, que 

os nascidos digitais têm com tais aparelhos. Tudo isto pode ser potencializado, 

quando os estudantes tiverem a mesma intimidade com a Língua Inglesa.   
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Fora da sala de aula e, também, dentro da sala de aula, ainda podemos contar 

com a televisão e seus canais a cabo, a internet, além dos smartphones que são 

alguns exemplos de como os avanços tecnológicos nos aproximam e nos integram 

do/no mundo. No entanto, leva-se em consideração que 

 

Nem sempre os indivíduos usufruem desses recursos. Isso se deve, 
muitas vezes, apenas a deficiências comunicativas: sem conhecer 
uma língua estrangeira torna-se extremamente difícil utilizar os 
modernos equipamentos de modo eficiente e produtivo. Daí a 
importância da aprendizagem de idiomas estrangeiros. (BRASIL, 
2000, p. 30). 

 

Portanto, faz parte do cotidiano do professor, em seus momentos de 

preparação de aula e de busca por atividades, o planejamento com atividades que 

propiciem ao aluno estar o mais perto possível de situações reais, ou seja, de 

momentos que realmente poderiam estar acontecendo com cada um; mais do que 

isso, atividades que os envolvam e que os façam transformar esses momentos em 

oportunidades para a aquisição de um novo vocabulário e de novas estruturas da 

Língua Inglesa. 

 

1.3 A MÚSICA COMO INPUT OU INSUMO E A TEORIA DO FILTRO AFETIVO 

 

Lecionando há mais de vinte anos, temos contado com vários depoimentos de 

alunos que relatam suas dificuldades com o aprendizado da Língua Inglesa e chegou-

se ao entendimento de que não são poucos os estudantes que, ao exporem suas 

histórias, acabaram contando algumas das dificuldades que sentem no processo do 

aprendizado do idioma e muitos já pré-julgam ser uma barreira intransponível atingir 

um bom nível de compreensão e de fluência na Língua Inglesa. 

Dessa forma, é importante ter em mente que 

 

É necessário ainda que as condições afetivas ou emocionais da sala 
e dos próprios alunos sejam favoráveis. Motivações de vários tipos 
em níveis desejáveis e sustentados por períodos mais longos, baixa 
ansiedade frente aos outros participantes, autoestima positiva, pouca 
vulnerabilidade a pressões negativizantes de terceiros principalmente 
fora da sala, identificação com aspectos culturais associados à nova 
língua, ausência de bloqueios herdados de experiências ruins no 
passado, todos esses fatores se combinam para produzir um ótimo 
de absorção. Os alunos em aquisição mostram ainda esforço por 
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aprender e aperfeiçoam sua consciência e estratégias de 
autonomização no processo ao formarem-se como adquiridores de 
novas línguas. (ALMEIDA FILHO, 2011, p. 59). 

 

Quando se começa uma investigação mais detalhada, percebemos, então, que 

muitos destes alunos tiveram pouca exposição à Língua Inglesa anteriormente, ou 

seja, chegaram ao Ensino Médio com poucas aulas de Inglês no Ensino Fundamental 

e, fora do ambiente escolar, não têm o hábito de ouvir áudios em inglês, seja em casa, 

na TV, no computador, com música, filmes ou vídeos. 

De uma forma ou de outra, seja pela falta de aulas adequadas, seja pelo pouco 

contato com o universo no qual a Língua Inglesa está envolvida, tais situações 

acabam tirando dos alunos as oportunidades e as condições de serem expostos ao 

referido idioma em quantidade suficiente para que eles comecem um processo de 

aquisição e, por meio do processo de ensino-aprendizagem, acabem produzindo, isto 

é, compreendendo, também, a língua estrangeira. 

A tudo que o aluno ouvir, ler e assistir, o conteúdo que o professor expuser e 

explicar, Stephen Krashen, em seu livro Principles and Practice in Second Language 

Acquisition, chama de Input, o que poderíamos traduzir como insumo, um tipo de 

matéria-prima, mas, neste trabalho, utilizaremos a palavra na Língua Inglesa, porque 

ela, a palavra input por si só, expressa a ideia de que o que é exposto seria colocado 

para dentro, ou seja, apreendido. 

 Portanto, antes de se falar da Teoria do Filtro Afetivo, exporemos a Teoria do 

Input, ou Input Hypothesys, que é anterior a do Filtro Afetivo. Essa teoria, que 

acompanha a do Filtro Afetivo e, que também é defendida por Krashen, chamada de 

Input Hypothesis, em tradução literal, hipótese ou teoria do insumo ou absorção, 

afirma que se adquire uma nova língua levando em consideração tudo aquilo que se 

ouve dela. 

Krashen, em sua Teoria do Input, afirma que se adquire a Língua Inglesa, 

realmente, quando se vai um pouco além daquilo que se consegue entender, o que, 

aparentemente, é um paradoxo, pois, afinal, como se aprende aquilo que não se 

entende? O que buscamos, afinal, segundo Krashen, para sermos bem-sucedidos e 

nos comunicarmos, é o significado da mensagem e não a mensagem em si. Na 

verdade, a busca pelo significado é o motivador, pois faz o indivíduo correr atrás do 

significado, afinal, “[...] nós usamos o contexto, nosso conhecimento do mundo e o 
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que temos de informação extralinguística para nos ajudar a entender a língua que está 

sendo direcionada a nós”. (KRASHEN, 2009, p. 21, tradução nossa).5 

Em outras palavras, conseguimos assimilar algo novo na nova língua que está 

sendo estudada, quando a estrutura for um pouco além daquilo que já se sabe. Esta 

abordagem pedagógica do ensino de língua estrangeira vai à contramão de outras 

abordagens que apontam que, primeiro, tem de se aprender as estruturas para depois 

praticá-las e, assim, desenvolver tais estruturas até conseguir fluência no idioma. Na 

Teoria do Input, à medida que se busca pelo significado, adquire-se a língua. 

Na Teoria do Input, a quantidade de Input, que é a amostra de linguagem 

oferecida ao aluno, é uma tentativa de Krashen de explicar como um estudante pode 

adquirir uma segunda língua e, portanto, essa hipótese refere-se à aquisição e não à 

aprendizagem. De acordo com essa hipótese, o estudante progride em uma ordem 

natural quando recebe Input na segunda língua que está um pouco além do seu 

estágio atual de competência linguística. Ou seja, se um aluno está no estágio i, 

então, a aquisição ocorre quando ele é exposto a um conteúdo compreensível que 

pertence ao nível i + 1. Esse conteúdo, além de compreensível, deve ser interessante, 

relevante e não necessariamente seguir uma sequência gramatical, além de ser 

oferecido em quantidade suficiente e em ambiente que o incentive e que o faça se 

sentir bem. 

Ao realizamos uma atividade com nossos alunos, vale, também, salientar que a 

proposta é a utilização de textos autênticos. Assim, consideramos as letras das 

músicas, textos autênticos, uma vez que o texto de uma letra de música se encaixa 

nas definições que existem para o termo. As letras, em geral, são textos produzidos 

por um falante/autor, para uma audiência/leitora, para transmitir uma mensagem, sem 

a artificialidade ou a (re)criação dos textos reproduzidos por muitos materiais didáticos 

para uso exclusivo em sala de aula. Portanto, 

 

Desde menus até rótulos de produtos, propagandas, jornais, revistas, 
artigos, livros, músicas, filmes, programas de televisão, produtos 
culturais diversos, dão aos aprendizes ensejo de observar hábitos, 
costumes, comportamentos, interações dos povos da língua-alvo, 
oferecendo-lhes oportunidade de inferir e comparar valores e 
atitudes. (HANNA, 2012, p. 59-60, grifo nosso). 

                                                           
5 Tradução, do Inglês, proposta pela pesquisadora, de: “We also use context, our knowledge 
of the world, our extra-linguistic information to help us understand language directed at us”. 
(KRASHEN, 2009, p. 21). 
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As experiências com as atividades em que as músicas são usadas 

normalmente são bem-sucedidas, embora as canções não tenham sido criadas 

exclusivamente para fins pedagógicos – aliás, raramente foram, exceto as que são 

compostas com este intuito –, no entanto, canções são, por si só, parte da 

comunicação natural do ser humano. Além disso, quando se deixa o aluno à vontade 

para escolher a música a ser trabalhada, incentivamos uma certa independência e, em 

contrapartida, contamos com a responsabilidade do desenvolvimento de um bom 

trabalho, já que a escolha das letras das músicas que estejam mais próximas do 

universo dos próprios adolescentes, quer seja nas rádios, nos iPods, ou ainda nos 

próprios celulares dos estudantes, por meio de aplicativos, é um estímulo maior ao 

aprendizado, mais instigante do que muitos textos criados artificialmente para fins 

didáticos. 

Ao utilizarmos uma letra de música como texto, temos, intencionalmente, a 

ideia de usá-la como material de Input, que chega aos nossos ouvidos, e à medida 

que novas estruturas e vocabulário são introduzidos/apresentados, realizamos o i + 1, 

ou seja, buscaremos os significados para que as novas estruturas sejam praticadas e 

assimiladas. O que já se conhece é o i e + 1, é aquele a mais, aquilo que se adquirirá 

à medida que juntamos os conhecimentos extralinguísticos. 

A Teoria do Filtro Afetivo relaciona fatores ligados a afetividade com o processo 

da aquisição de uma segunda língua. O conceito do Filtro Afetivo foi proposto por 

Dulay e Burt, em 1977, primeiramente. 

Stephen D. Krashen, em Principles and practice in second language acquisition 

(1982), fez uma explanação sobre as barreiras que podem existir na/no 

aquisição/aprendizado de uma língua estrangeira e entre tais barreiras ele cita a 

chamada de Filtro Afetivo. 

O Filtro Afetivo envolve variáveis não linguísticas, tais como, motivação, 

autoconfiança e ansiedade que podem afetar o aprendizado à medida que o 

nervosismo, a resistência às mudanças e o medo, entre outros sentimentos, acabam 

interferindo e limitando a chegada de informações da língua que está sendo estudada 

até as áreas de linguagem da mente.  

Estudantes com mais motivação têm melhor desempenho no processo de 

aquisição da língua. Estudantes autoconfiantes e com uma boa autoimagem também 
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executam melhor suas atividades e, finalmente, um nível baixo de ansiedade parece 

contribuir positivamente no processo de aquisição da segunda língua. 

Em outras palavras, se o Filtro Afetivo está ativo, se o estudante estiver 

desconfortável, nervoso e não estiver se sentindo aceito, toda informação que chegar, 

o Input, não será assimilada, ou se for, não será suficiente para que ele tenha a 

certeza e a segurança de reproduzir o que aprendeu. Atitudes positivas são favoráveis 

à aquisição de uma nova língua. Além disso, alunos motivados, geralmente, têm uma 

atuação melhor na aquisição de uma segunda língua. 

Com certeza, a música entra como um fator motivacional essencial nas aulas 

de Língua Inglesa. Estudar com música é estudar lidando com as emoções, com os 

sentimentos, com as lembranças. 

Ainda que tenhamos gostos musicais variadíssimos, e nunca agradaremos a 

todos, a música, sem dúvida nenhuma, tem uma linguagem universal. Esta é uma 

linguagem que ultrapassa os limites da Língua Inglesa; é a linguagem que toca o 

sentimento das pessoas. Neste momento, o Filtro Afetivo fica muito baixo, o aluno 

está geralmente desarmado e é aí que o aprendizado, na maioria das vezes, 

acontece. Novo vocabulário é introduzido, novas estruturas gramaticais são 

trabalhadas, a pronúncia é praticada, enfim, até os mais tímidos acabam se expondo 

quando variáveis que poderiam estressar tais estudantes são minimizadas com o uso 

da música. 

Consideramos, assim, a música como um Input essencial no processo de 

ensino-aprendizagem da Língua Inglesa, pois é uma maneira de manter o aluno o 

tempo todo conectado com um texto autêntico e com falantes nativos. 

Se conseguirmos fornecer uma quantidade de Input em que o foco esteja na 

mensagem e não na forma apenas, isto já poderia contribuir para baixar a ansiedade e 

resultar na aquisição do determinado conteúdo, uma vez que 

 

A verdadeira aquisição da língua se desenvolve lentamente e a 
habilidade da fala aparece mais significativamente depois de 
ouvirmos, mesmo que as condições sejam perfeitas. Os melhores 
métodos são, portanto, aqueles que fornecem um “input 
compreensível” em situações em que o nível de ansiedade está 
baixo, contendo mensagens que os estudantes realmente querem 
escutar. Estes métodos não forçam uma produção antecipada na 
segunda língua, mas permitem que os alunos produzam quando eles 
estiverem prontos, reconhecendo que a melhora vem à medida que 
se fornece “input” compreensível e comunicativo, e não de uma 
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produção forçada e corrigida. (KRASHEN, 2009, p. 7, tradução 
nossa).6   

 

Krashen afirma que o aprendizado por aquisição acontece e faz parte de um 

processo subconsciente. 

Os adquirentes, que, aqui, são os estudantes, geralmente, não têm consciência 

de que estão aprendendo uma nova língua, mas estão conscientes do fato de que 

estão usando o idioma para se comunicarem, pois 

 

A aquisição propicia, com o tempo, fluência e é duradoura. Ela opera 
em tempo e vidas reais com naturalidade, sem pensar no processo 
adquiridor a cada passo, como se fosse uma segunda natureza na 
segunda língua desenvolvida. (ALMEIDA FILHO, 2011, p. 52). 

 

Diferente de outros teóricos, que acreditam que as crianças, sim, conseguem 

adquirir, enquanto os adultos conseguiriam apenas aprender uma nova língua, 

Krashen acredita na hipótese de que o processo de aprendizagem por aquisição não 

desaparece na adolescência. 

Isso não quer dizer que, necessariamente, o adulto/adolescente vai conseguir o 

mesmo padrão de um falante nativo em uma segunda língua, mas, que ele pode se 

valer do mesmo dispositivo natural de aquisição que as crianças usam. 

Um dos elementos que dificultam o aprendizado da língua estrangeira em 

qualquer idade, inclusive na adolescência, grupo mais assistido neste estudo, é a 

ansiedade. Alunos com alto nível de ansiedade estarão na defensiva, assim, os 

professores precisam estar sempre atentos e buscar formas de criar um ambiente em 

que os temores e as ameaças que os estudantes possam sentir sejam minimizados ao 

máximo, mantendo o Filtro Afetivo baixo. Desta forma, o educador poderá motivar e 

melhorar a autoconfiança dos alunos, reduzindo seus temores perante seus próprios 

colegas e perante o próprio docente. Assim sendo, 

 

                                                           
6 Tradução, do Inglês, proposta pela pesquisadora, de: “Real language acquisition develops 
slowly, and speaking skills emerge significantly later than listening skills, even when 
conditions are perfect. The best methods are therefore those that supply ‘comprehensible 
input’ in low anxiety situations, containing messages that students really want to hear. These 
methods do not force early production in the second language, but allow students to produce 
when they are ‘ready’, recognizing that improvement comes from supplying communicative 
and comprehensible input, and not from forcing and correcting production”. (KRASHEN, 
2009, p. 7). 
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A comunicação afetiva – com apoio das tecnologias – nos ajuda a 
aprender a partir das histórias de vida e dos sonhos de cada um dos 
alunos. O clima de acolhimento, confiança, incentivo e colaboração é 
decisivo para uma aprendizagem significativa e transformadora. “Se 
as pessoas são aceitas e consideradas, tendem a desenvolver uma 
atitude de mais consideração em relação a si mesmas”. (ROGERS, 
1992, p. 65). 

 

Nesta busca por atividades que possam minimizar as interferências negativas 

no processo de ensino-aprendizagem, as propostas de trabalhos com música só 

acrescentam positivamente, uma vez que, normalmente, lidam com emoções que 

estimulam um convívio salutar e aspiram a baixar o nível de ansiedade do aluno até 

o momento em que o aprendizado se torne algo real. Portanto, 

 

O ensino afetivo, então, representa a esperança de aperfeiçoar as 
atitudes, a motivação, a autoconfiança e os níveis de ansiedade, e 
consequentemente, o empenho tanto de alunos como de professores 
em fazer de uma aula boa, uma aula ainda melhor. (CITTOLIN, 2003, 
s/p). 

 

 Encurtar a distância entre o professor e o aluno e tornar o professor cada vez 

mais o facilitador, nesse processo de ensino-aprendizagem, são benefícios indiretos 

agregados, quando fazemos uso do recurso da linguagem musical nas atividades 

nas aulas de Língua Inglesa.  
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CAPÍTULO 2 – O MOBILE E O VIDEOCLIPE COMO FERRAMENTAS NO 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA: UMA 

APROXIMAÇÃO COM O ENSINO HÍBRIDO 

 

Ao iniciarmos este trabalho, deparamo-nos com o fato de que em quase todo 

o processo de ensino-aprendizagem, na atualidade, em algum e, por que não dizer, 

em vários momentos, fazemos uso de recursos didáticos que não são apenas os 

tradicionais livros, cadernos e lousa/quadro-negro. Na tentativa de apresentar um 

novo assunto e fazer com que os alunos desenvolvam determinado tema, lançamos 

mão, principalmente, hoje em dia, e já há algumas décadas, de, pelo menos, uma 

dezena de objetos que estão a nossa volta e que não necessariamente foram 

criados para fins didáticos. Assim, 

 

O ensino não se faz apenas por meio dos instrumentos tecnológicos, 
mas, hoje, é inegável que eles sejam ferramentas de extrema 
relevância no processo de ensino-aprendizagem de jovens que 
habitam um mundo que se torna, diariamente, mais informatizado, 
interativo, midiatizado e virtual. (MARTINS, 2014, p. 181). 

 

Por exemplo, o próprio computador e seus aparatos, como data show e 

telões, a televisão, aparelhagens de som, revistas e jornais – no papel e on-line –, 

com suas ilustrações, com fotografias, objetos que já existem em sala de aula, além 

de elementos que os alunos trazem de casa, enfim, tudo isso para que atividades 

didáticas sejam desenvolvidas e para que os estudantes possam aprender e 

apreender o que está sendo estudado. Dessa forma, 

 

Tudo gira em torno dos acontecimentos mundiais, das novas 
tecnologias e dos conhecimentos globais, acessíveis àqueles que 
possuem ferramentas de comunicação eficientes para receber, 
interagir, compartilhar e produzir novas formas de inserção, 
facilitadas por todos esses bens gerados pela humanidade na era da 
informação. (COUTO; VASCONCELOS, 2016, p. 186). 

                   

As novas tecnologias estão cada vez mais acessíveis à população, seja pelo 

barateamento dos equipamentos, seja, ainda, pela facilitação no seu manuseio. 

Ao fazermos uso de objetos reais, que fazem parte do cotidiano de todos, o 

celular/mobile, um desses bens/equipamentos gerados na era da informação, acaba 

entrando quase que como um protagonista nas escolas, uma vez que ele parece ser 
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uma extensão dos braços de todos os alunos, tão presente que está. Por que, então, 

não fazer um uso mais pedagógico desse objeto? 

O celular, por muitas vezes, é visto por alguns – ou muitos – educadores 

como um vilão que pode tirar a atenção dos nossos alunos durante as aulas. 

Devemos concordar que ele, por vezes, nos rouba a atenção em várias situações. 

Não estamos querendo defender a ideia de que está tudo liberado em sala de aula. 

Nossos educandos, crianças e adolescentes, conectados a todo o tempo por meio 

de seus celulares, precisam aprender a dosar o uso de tais instrumentos, 

principalmente, o como e o quando utilizá-los. Nesta pesquisa, propusemo-nos à 

busca de alternativas que colocassem o celular a serviço do processo educacional, 

uma vez que, 

 

Muitos professores estão preocupados com a hiperconectividade dos 
alunos. Mais especialistas alertam que não adianta proibir o celular 
em sala. Afinal, o aparelho pode vir silencioso nas mochilas e nem se 
perceber que o aluno está se comunicando com outros fora do 
ambiente escolar. “O ideal seria usar o celular como instrumento de 
apoio ao progresso de ensino”, afirma Maria Elizabeth Almeida, 
coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Novas 
Tecnologias da Faculdade de Educação da PUCSP. Para ela, o 
celular só atrapalha o aprendizado porque não está devidamente 
incorporado às atividades pedagógicas. (CHAO; SASAGAWA, 2012, 
s/p).7 

 

Contando com o fato de que, em nosso país, o celular está acessível a quase 

todos os nossos alunos, não importando a classe social à qual pertençam, e que o 

número de usuários que acessam a internet pelo dispositivo mobile só aumenta, 

concluímos que nossos estudantes, principalmente adolescentes, acabam 

colaborando com esses dados, cada vez mais crescentes, pois eles se tornaram, 

direta ou indiretamente, usuários/consumidores desses produtos. Como nos dados, 

 

O Brasil chegou a 168 milhões de smartphones em uso, um 
crescimento de 9% em relação a 2015, quando a base instalada era 
de 152 milhões de celulares inteligentes. Os dados são da 27ª 
Pesquisa Anual de Administração e Uso de Tecnologia da 
Informação nas Empresas, realizada pela Fundação Getúlio Vargas 
de São Paulo (FGV-SP). (CAPELAS, 2016, s/p). 8  

                                                           
7 Disponível em: http://www.revistaplaneta.com.br/24-horas-conectados/. Acesso em: 18 out. 
2016. 
8  Disponível em:  http://link.estadao.com.br/noticias/gadget,brasil-chega-a-168-milhoes-de-
smartphones-em-uso,10000047873. Acesso em: 18 out. 2016. 
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O uso do mobile e de suas tecnologias parece ser um caminho sem volta e 

ignorar a existência deles em nossas aulas não colabora para que nossos alunos 

prestem mais atenção. Nesse sentido, 

 

Nos dias de hoje, encontrar um adolescente que não tenha um 
celular é tão improvável quanto achar um menino de 13 anos que 
seja fã de ópera ou uma menina de 15 que não se preocupe com a 
aparência. Nenhum grupo incorporou tão rápida e amplamente a 
tecnologia à sua rotina quanto os jovens de 12 a 19 anos. No Brasil, 
em janeiro de 2009, a Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) contabilizou 154,6 milhões de assinantes de telefonia móvel 
e, embora a agência e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) não tenham informações sobre a faixa etária dos proprietários 
dos aparelhos, é possível perceber o interesse dos adolescentes por 
celulares. (SCHÄFER, 2009, s/p).9  

 

 Lançamo-nos, então, em busca de atividades que pudessem incluir tal 

instrumento em nossas práticas e fazer do celular um aliado e não um inimigo do e 

no processo de aprendizagem da Língua Inglesa. 

Um dos usos mais frequentes do dispositivo mobile, além dos objetivos 

considerados óbvios, como fazer uma ligação e enviar/receber mensagens, 

principalmente entre os adolescentes, é o de utilizá-lo para escutar músicas e para 

assistir a vídeos. Buscamos, então, uma atividade em que os estudantes pudessem 

usar os seus próprios celulares e, aliados à música, desenvolvessem uma tarefa 

com ambos. 

A atividade proposta exige, além da música, uma outra função dos mobiles 

que é a de filmagem. Foi solicitado aos estudantes que utilizassem seus próprios 

celulares para realizarem cenas que expressassem o que a letra da música dizia. 

Daí então, a ideia de se criar um videoclipe, aproveitando tais funções disponíveis 

nos mobiles. 

O videoclipe deveria reproduzir o que a letra da música expressasse, como na 

interpretação de um texto ao pé da letra, ou seja, retratar ipsis litteris a música 

escolhida. Se considerarmos a letra da música um texto, a prática vai além do 

vocabulário que deve ser estudado, precisando, também, de um aprofundamento na 

percepção da mensagem do texto da letra da música.  

É dessa forma que se percebe que 

                                                           
9  Disponível em: http://www2.uol.com.br/vivermente/reportagens/geracao_celular.html. 
Acesso em: 18 out. 2016. 
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Há muitos vídeos que substituem o caráter narrativo pelo descritivo, 
quando as imagens não contam uma história, mas descrevem uma 
dada situação. Assim é a maior parte dos vídeo clips [sic], nos quais 
a música geralmente cantada se constitui no fio condutor do 
conjunto, sendo acompanhada por imagens ilustrativas. Essa função 
ilustrativa se mantém mesmo quando as imagens alargam o campo 
denotativo das letras das canções em cenários ou situações 
metafóricas, paródicas, imaginárias. (SANTAELLA, 2005, p. 386). 

 

Sendo assim, toda a narrativa do videoclipe deve ter como base o texto da 

letra da música, descrevendo o que esta relata. O intuito é o de expandir o 

vocabulário dos alunos, apresentando, quase sempre, um novo léxico, novas 

expressões e estruturas gramaticais da Língua Inglesa, à medida que eles precisam 

entender exatamente a mensagem da letra e, utilizando-se de um meio audiovisual, 

contar a história que é narrada na letra da música, ou, ainda, (re)construir um 

enredo, deixando de lado as possíveis e prováveis metáforas que permeiam o 

discurso, realizando imagens que (se) expressem o mais próximo possível do texto. 

 

2.1 UMA APROXIMAÇÃO COM O ENSINO HÍBRIDO 

 

Ao realizarem um trabalho em grupo, utilizando novas tecnologias, como a 

dos smartphones, por exemplo, tendo a oportunidade de consultar a internet para 

conseguirem executar a atividade, escolhendo imagens, assistindo a outros vídeos, 

os alunos, ainda que timidamente, entram em um novo momento do processo 

educacional que vem despontando e chamando a atenção: o Ensino Híbrido.  

Bacich e Moran (2015, s/p), no artigo Aprender e ensinar com foco na 

educação híbrida, publicado na revista Pátio, apontam para o fato de que 

 

Falar em educação híbrida significa partir do pressuposto de que não 
há uma única forma de aprender e, por consequência, não há uma 
única forma de ensinar. Existem diferentes maneiras de aprender e 
ensinar. O trabalho colaborativo pode estar aliado ao uso das 
tecnologias digitais e propiciar momentos de aprendizagem e troca 
que ultrapassam as barreiras da sala de aula. Aprender com os 
pares torna-se ainda mais significativo quando há um objetivo 
comum a ser alcançado pelo grupo.10 

 

                                                           
10  Disponível em: http://loja.grupoa.com.br/revista-patio/artigo/11551/aprender-e-ensinar-
com-foco-na-educacao-hibrida.aspx. Acesso em: 01 fev. 2017. 
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O Ensino Híbrido tem como um dos seus principais nomes idealizadores 

Clayton M. Christensen, professor da Harvard Business School e mentor de uma 

teoria chamada Disruptive Innovation, que podemos traduzir como Inovação 

Revolucionária ou Disruptiva. Tal processo inovador vem sendo assimilado por 

algumas empresas e por instituições financeiras e também vem ganhando adeptos 

nas instituições educacionais, como escolas de educação básica e universidades.  

Uma empresa realiza uma Inovação Disruptiva quando consegue entrar no 

mercado, ou se manter nele, apostando em produtos e serviços mais acessíveis 

financeiramente para uma maior parcela da sociedade. Em educação, a inovação 

pode acontecer quando a parceria com a tecnologia se torna real, factível e 

acessível a um grande número de estudantes, mas, principalmente aos educadores, 

que devem aprender a manuseá-la e conseguir aplicar novas estratégias didático-

pedagógicas para um ensino eficaz. Os professores mais antigos no exercício do 

magistério podem apresentar certa resistência, e por que não dizer, dificuldade em 

lidar com tais equipamentos, pois os educadores nascidos digitais estão ainda 

chegando ao mercado de trabalho. 

Para entender um pouco melhor o termo Inovação Disruptiva, ou ainda, 

tecnologia disruptiva, precisamos aplicar tal conceito, sabendo que ele se refere a 

um dispositivo ou serviço que surge para simplificar ou revolucionar outro que já 

existe. Um bom exemplo é a fotografia digital, se compararmos com a analógica, e, 

então, podemos afirmar que a digital é uma tecnologia disruptiva. Outro exemplo, o 

da televisão, que surgiu após o cinema. A televisão é um exemplo de Inovação 

Disruptiva, pois veio popularizar o acesso aos filmes, ainda que, em um primeiro 

momento, fosse considerada um objeto de luxo. Nessa perspectiva, 

 

As inovações disruptivas, por sua vez, não procuram trazer produtos 
melhores para clientes existentes em mercados estabelecidos. Em 
vez disso, elas oferecem uma nova definição do que é bom — 
assumindo normalmente a forma de produtos mais simples, mais 
convenientes e mais baratos que atraem clientes novos ou menos 
exigentes. Com o tempo, elas se aperfeiçoam o suficiente para que 
possam atender às necessidades de clientes mais exigentes, 
transformando um setor. (CHRISTENSEN; HORN e STAKER, 2013, 
p. 2). 

 

Tornar o produto mais acessível às diversas camadas da sociedade é o 

principal foco da Inovação Disruptiva. Parece um paradoxo afirmar que a tecnologia 
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na educação torna esta mais acessível, uma vez que os produtos tecnológicos 

costumam ter um alto custo financeiro; no entanto, o intuito é fazer com que mais 

alunos tenham oportunidades de participar, também, de uma educação 

escolarizada, uma vez que o acesso a cursos on-line pode acontecer à distância e 

tudo vai depender da escolha dos recursos tecnológicos que professores e escolas 

farão, já que 

 

Em muitas escolas, o ensino híbrido está emergindo como uma 
inovação sustentada em relação à sala de aula tradicional. Esta 
forma híbrida é uma tentativa de oferecer “o melhor de dois mundos” 
— isto é, as vantagens da educação online combinadas com todos 
os benefícios da sala de aula tradicional. (CHRISTENSEN; HORN e 
STAKER, 2013, p. 3). 

 

 Professor, empresário e autor de vários livros, Christensen é, também, 

fundador do Clayton Christensen Institute, uma instituição sem fins lucrativos com 

escritórios em Boston e no Vale do Silício, nos Estados Unidos. O instituto oferece 

um conjunto de busca de soluções e de compreensão dos assuntos que mais 

pressionam a sociedade atual, desenvolvendo ferramentas exclusivas para o 

entendimento de muitos dos problemas da sociedade, como educação e saúde.  

No Brasil, algumas iniciativas no sentido de buscar a inserção da tecnologia 

no ensino regular da Educação Básica podem ser citadas. A Fundação Lemann, 

fundada em 2002, pelo empresário Jorge Paulo Lemann, é uma organização que 

tem se dedicado à difusão e à propagação do Ensino Híbrido no Brasil, assim como 

o Instituto Península, fundado em 2010, o braço social da Península Participações, 

empresa de investimentos da família Diniz. 

No site da Fundação Lemann, lê-se sobre o Ensino Híbrido: 

 

Cada vez mais, a sala de aula precisa se adaptar a rotinas ligadas à 
tecnologia. O Ensino Híbrido envolve a utilização das tecnologias 
com foco na personalização das ações de ensino e de 
aprendizagem, apresentando aos educadores formas de integrar 
tecnologias digitais ao currículo escolar.11 

 

Sendo assim, a prática que de alguma forma acaba aliando as novas 

tecnologias ao dia a dia das salas de aula convencionais, para o aprimoramento da 

                                                           
11 Disponível em: www.fundacaolemann.org.br/ensino-hibrido/. Acesso em: 28 jan. 2017. 
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aprendizagem dos estudantes e dos professores, está cada vez mais presente, 

sendo vista com bons olhos e, aos poucos, sendo inserida em vários ambientes 

escolares. Assim, parece óbvio que 

 

Aprendemos mais e melhor quando encontramos significado para 
aquilo que percebemos, somos e desejamos, quando há alguma 
lógica nesse caminhar – no meio de inúmeras contradições e 
incertezas –, a qual ilumina nosso passado e presente, bem como 
orienta nosso futuro. (MORAN, 2015, p. 23).  

 

O Ensino Híbrido não carrega este nome em vão, pois leva em consideração 

o significado da palavra híbrido, que significa misturado, mesclado, por isso, 

também, chamado de Blended Learning. O Ensino Híbrido já tem seus defensores e 

aplicadores aqui no Brasil e vem sendo divulgado em várias instituições de ensino. 

Jose Manuel Moran é um dos fundadores do Projeto Escola do Futuro da 

USP (1989), coordenador de alguns programas de Educação Híbrida (Blended 

Learning) e educação à distância, que tem se dedicado à divulgação do Ensino 

Híbrido. Para o referido autor,   

 

A mistura mais complexa é integrar o que vale a pena aprender, para 
que e como fazê-lo. O que vale a pena? Que conteúdos, 
competências e valores escolher em uma sociedade tão 
multicultural? O que faz sentido aprender em um mundo tão 
heterogêneo e mutante? Podemos ensinar a mudar se nós mesmos, 
os gestores e docentes, temos tantas dificuldades em tomar 
decisões, em evoluir e em ser coerentes, livres, realizados? 
Podemos ensinar de verdade se não praticamos o que ensinamos? 
(ibidem, p. 23). 

 

A partir do momento que decidimos realizar o processo ensino-aprendizagem, 

dispondo de elementos tecnológicos, inserindo o mundo on-line e incentivando a 

colaboração entre os próprios alunos para que a atividade possa ser desenvolvida, 

estamos permitindo que uma integração maior aconteça, pois 

 

A integração cada vez maior entre sala de aula e ambientes virtuais é 
fundamental para abrir a escola para o mundo e trazer o mundo para 
dentro da escola. (BACICH; MORAN, 2015, s/p).12 

 

                                                           
12  Disponível em: http://loja.grupoa.com.br/revista-patio/artigo/11551/aprender-e-ensinar-
com-foco-na-educacao-hibrida.aspx. Acesso em: 01 fev. 2017. 
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A proposta de educação híbrida pede que haja uma reformulação nos 

pensamentos e nas ações para a condução das aulas. As ações devem ser 

integradoras e, embora as tecnologias digitais possam ser utilizadas 

individualmente, existe o incentivo ao trabalho colaborativo. 

Dessa forma, um sistema rotacional deve ser aplicado e os alunos revezam 

as atividades. Algumas formas de organização serão, a seguir, apresentadas como 

exemplificação de que maneira podemos atuar:  

 

1. Rotação por estações: os estudantes são organizados em 
grupos, e cada um desses grupos realiza uma tarefa de acordo com 
os objetivos do professor para a aula. Um dos grupos estará 
envolvido com propostas on-line que, de certa forma, independem do 
acompanhamento direto do professor. É importante notar a 
valorização de momentos em que os alunos possam trabalhar 
colaborativamente e momentos em que trabalhem individualmente. 
Após determinado tempo, previamente combinado com os 
estudantes, eles trocam de grupo, e esse revezamento continua até 
que todos tenham passado por todos os grupos. As atividades 
planejadas não seguem uma ordem de realização, sendo de certo 
modo independentes, embora funcionem de maneira integrada para 
que, ao final da aula, todos tenham tido a oportunidade de ter acesso 
aos mesmos conteúdos. 
 
2. Laboratório rotacional: os estudantes usam o espaço da sala de 
aula e o laboratório de informática ou outro espaço com tablets ou 
computadores, pois o trabalho acontecerá de forma on-line. Assim, 
os alunos que forem direcionados ao laboratório trabalharão nos 
computadores individualmente, de maneira autônoma, para cumprir 
os objetivos fixados pelo professor, que estará, com outra parte da 
turma, realizando sua aula da maneira que considerar mais 
adequada.  
 
A proposta é semelhante ao modelo de rotação por estações, em 
que os alunos fazem essa rotação em sala de aula; porém, no 
laboratório rotacional, eles devem dirigir-se aos laboratórios, onde 
trabalharão individualmente nos computadores, sendo 
acompanhados por um professor tutor. Esse modelo é sugerido para 
potencializar o uso dos computadores em escolas que contam com 
laboratórios de informática. 
 
3. Sala de aula invertida: a teoria é estudada em casa, no formato 
on-line, por meio de leituras e vídeos, enquanto o espaço da sala de 
aula é utilizado para discussões, resolução de atividades, entre 
outras propostas. No entanto, podemos considerar algumas 
maneiras de aprimorar esse modelo, envolvendo a descoberta, a 
experimentação, como proposta inicial para os estudantes, ou seja, 
oferecer possibilidades de interação com o fenômeno antes do 
estudo da teoria. Diversos estudos têm demonstrado que os 
estudantes constroem sua visão sobre o mundo ativando 
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conhecimentos prévios e integrando as novas informações com as 
estruturas cognitivas já existentes para que possam, então, pensar 
criticamente sobre os conteúdos ensinados. Essas pesquisas 
também indicam que os alunos desenvolvem habilidades de 
pensamento crítico e têm uma melhor compreensão conceitual sobre 
uma ideia quando exploram um domínio primeiro e, a partir disso, 
têm contato com uma forma clássica de instrução, como uma 
palestra, um vídeo ou a leitura de um texto.  
 
4. Rotação individual: cada aluno tem uma lista das propostas que 
deve completar durante uma aula. Aspectos como avaliar para 
personalizar devem estar muito presentes nessa proposta, visto que 
a elaboração de um plano de rotação individual só faz sentido se 
tiver como foco o caminho a ser percorrido pelo estudante de acordo 
com suas dificuldades ou facilidades, identificadas em alguma 
avaliação inicial ou prévia. A diferença desse modelo para outros 
modelos de rotação é que os estudantes não rotacionam, 
necessariamente, por todas as modalidades ou estações propostas. 
Sua agenda diária é individual, customizada conforme as suas 
necessidades. Em algumas situações, o tempo de rotação é livre, 
variando de acordo com as necessidades dos estudantes. Em outras 
situações, pode não ocorrer rotação e, ainda, pode ser necessária a 
determinação de um tempo para o uso dos computadores 
disponíveis. O modo de condução dependerá das características do 
aluno e das opções feitas pelo professor para encaminhar a 
atividade. (BACICH, MORAN, 2015, s/p).13 

 

Percebemos, assim, que tal modelo de ensino pode ser realizado e que 

propõe uma aprendizagem ativa dos estudantes. Evidentemente, tudo vai passar por 

um processo adaptativo e que ninguém tenha a ilusão de que as coisas vão 

acontecer facilmente. Toda mudança gera desconforto. A escola precisa estar 

disposta e adaptar-se, construindo um novo projeto pedagógico; as disciplinas 

devem ser revistas; a relevância dos conteúdos de cada disciplina deve ser 

repensada. Enfim, uma equipe multidisciplinar deve caminhar junto, tanto na 

elaboração quanto na execução do projeto.  

Essa estrutura, conforme implementada pelas variantes Rotação por 

Estações, Laboratório Rotacional e Sala de Aula Invertida, satisfaz as quatro 

características de um híbrido:  

 

1. Ela representa uma combinação intergeracional do velho e do 
novo. Ela preserva, ou apenas modestamente aperfeiçoa, as linhas 
gerais de instalações, profissionais e operações escolares 
encontradas no modelo tradicional.  

                                                           
13  Disponível em: http://loja.grupoa.com.br/revista-patio/artigo/11551/aprender-e-ensinar-
com-foco-na-educacao-hibrida.aspx. Acesso em: 01 abr. 2017. 



 
 

 
 

52 

 
2. Ela é desenhada, em grande parte, com foco nos alunos 
existentes que aprendem tópicos centrais da educação formal em 
salas de aula tradicionais. Na verdade, as rotações têm sido uma 
característica clássica da estrutura das salas de aula tradicionais por 
décadas, particularmente no primeiro ciclo do Ensino Fundamental. A 
versão do ensino híbrido apenas adiciona um ou mais componentes 
online à rotação. Além disso, a maior parte dos programas em nossa 
pesquisa usam rotações para matérias chave como matemática e 
leitura, não para oferecer acesso a conteúdos antes indisponíveis.  
 
3. Ela preserva a função da sala de aula tradicional porque mantém 
os alunos em seus assentos na sala de aula por um número pré-
determinado de minutos. Além disso, a estrutura se aproveita do 
ensino online para sustentar a sala de aula tradicional, ao ajudá-la a 
obter melhores resultados de acordo com a definição original de 
desempenho para seus clientes existentes. 
 
4. Ela não é notavelmente mais simples ou intuitiva que o sistema 
existente. Pelo contrário, em muitos casos ela parece exigir todo o 
conhecimento, o saber-fazer do modelo tradicional mais a nova 
habilidade na gestão dos dispositivos digitais e na integração das 
informações entre todas as experiências online suplementares na 
rotação supervisionada pelo professor. (CHRISTENSEN; HORN e 
STAKER, 2013, p. 29). 

 

 Quanto mais percebermos a necessidade de mudança e o quanto 

precisamos, como educadores,  envolver-nos em todo o processo de transformação 

educacional que a sociedade exige, mais constatamos o quanto todo o processo de 

ensino-aprendizagem necessita de novos e revigorados caminhos que possam ser 

trilhados pelo público que tem chegado a nossas escolas. Independente de 

condições econômicas, é certo que o acesso à informação está mais democrático e 

disponível, a um Google de distância. Porém, devemos reconhecer, também, que o 

simples acesso não garante o conhecimento, o entendimento e a aplicação da 

informação acessada, pois, para que isso aconteça, o processo de seleção de 

informações e de aplicações práticas dependem de alguém, no caso, do educador, 

que acompanhará o estudante, estimulando o olhar crítico que este deve ter diante 

de qualquer informação recebida. O professor deve estar preparado para ensinar o 

passo a passo da atividade a ser realizada, atividade que deve ter um objetivo 

definido, claro e que deve ser explicitado para os estudantes. 

Assim como este novo aluno, esse novo professor terá que se adaptar às 

novas tecnologias, voltar a aprender para poder ensinar e aplicar todo o seu 
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conhecimento, construindo uma nova metodologia na condução do processo de 

ensino-aprendizagem.  

O “não” categórico, quanto ao uso de dispositivo mobile em sala de aula, 

poderá e já pode ser substituído por um pedido de “Peguem os celulares para a 

realização da tarefa”. Neste aspecto, também, podemos considerar atualíssima, 

mais uma vez, a fala de Paulo Freire que, embora distante das atualizações 

tecnológicas de hoje, disserta de forma precisa sobre as inadequações a que 

parecemos estar expostos o tempo todo enquanto educadores:  

 

Falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado e 
bem-comportado, quando não falar ou dissertar sobre algo 
completamente alheio à experiência existencial dos educandos vem 
sendo, realmente, a suprema inquietação [da] educação [bancária]. 
Nela, o educador aparece como seu indiscutível agente, como o seu 
real sujeito, cuja tarefa indeclinável é “encher” os educandos dos 
conteúdos de sua narração. Conteúdos que são retalhos da 
realidade desconectados da totalidade em que se engendram e em 
cuja visão ganhariam significação. A palavra, nestas dissertações, se 
esvazia da dimensão concreta que devia ter ou se transforma em 
palavra oca, em verbosidade alienada e alienante. Daí que seja mais 
som que significação e, assim, melhor seria não dizê-la. (FREIRE, 
2016, p. 103-4). 
 
 

           Incorporar novidades tecnológicas à rotina tanto dos professores quanto dos 

estudantes exige esforços de ambas as partes: dos professores, pois precisam 

agregar e atualizar suas práticas pedagógicas com as novas tecnologias e dos 

estudantes, pois precisam entender que as tecnologias também podem ser 

utilizadas com um fim mais específico e não apenas como distração ou lazer. 
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CAPÍTULO 3 – PROJETO PARODY IN SCENE: UMA PROPOSTA DE TRABALHO 

COM ALUNOS DO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO 

 

3.1 O PROJETO 

 

 A proposta de trabalho desenvolvida tem como agentes principais estudantes 

do 1º ano do Ensino Médio de duas escolas na cidade de São Paulo, uma privada e 

uma pública. 

A exposição do projeto foi feita pela educadora, em uma aula, na escola 

privada. Foram mostrados vídeos como exemplos e foram definidos os grupos de 

trabalho. O mesmo foi feito na escola pública, lembrando que, nesta, a educadora 

não leciona e, para tanto, marcou alguns encontros com os alunos e com a 

professora responsável pela turma. Sabe-se que, 

 

Hoje, aprender uma língua estrangeira quer dizer aprender muito 
sobre a civilização e a cultura estrangeira ao mesmo tempo. Livros e 
materiais incorporam cada vez mais informações sobre assuntos 
diferenciados como geografia física, economia, história, política, 
religião, organizações sociais, sistema educacional, literatura, arte, 
música, ciência, tecnologia, mídias e esporte, assim como o estilo 
de vida cotidiana, crenças populares, folclore e valores sociais. O 
material acaba sendo inevitavelmente muito seletivo, mas ajuda o 
estudante a tornar-se cada vez mais consciente dos diferentes tipos 
de comportamento, e reduz os riscos de choques culturais, 
estereótipos e intolerância em relação aos estrangeiros. (CRYSTAL, 
2006, p. 441, tradução nossa, grifo nosso).14 

 

Na tentativa de ir na contramão do que Paulo Freire chama de educação 

bancária, ou seja, um processo de ensino-aprendizagem em que o educador faz 

seus depósitos de conhecimento e os educandos os recebem, guardam, arquivam 

como colecionadores de informações, a proposta deste trabalho tem como um dos 

objetivos deixar o aluno ser protagonista, autônomo em sua decisão da escolha da 

                                                           
14 Tradução, do Inglês, proposta pela pesquisadora, de: “Today, learning a foreign language 
is likely to mean learning a great deal about the foreign civilization and culture at the same 
time. Books and materials increasingly incorporate information about such matters as the 
physical geography, economy, history, politics, religion, social institutions, educational 
system, literature, art, music, science, technology, media, and sport, as well as about daily 
life-style, popular beliefs, folk customs, and social values. The material is inevitably very 
selective; but it helps the learner to become more fully aware of differing ways of behavior, 
and reduces the risks of culture shock, foreigner stereotyping, and intolerance”. (CRYSTAL, 
2006, p. 441). 
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melhor música para a realização do projeto e sendo incentivado a produzir o próprio 

conteúdo. Afinal, 

 

Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, 
impaciente, permanente, que os homens fazem no mundo, com o 
mundo e com os outros. Busca esperançosa também. Na visão 
bancária da educação, o saber é uma doação dos que se julgam 
sábios aos que julgam nada saber. (FREIRE, 2016, p. 105). 

 

Deixando o aluno à vontade para decidir qual música utilizar, fazemos com 

que, de alguma forma, ele mesmo escolha o material a ser estudado. Notamos uma 

inclusão e uma satisfação muito grandes quando o próprio estudante se percebe 

como um ser autônomo e estimulado a fazer suas escolhas. Como resultado, 

colhemos bons trabalhos; trabalhos em que verificamos o envolvimento, o real 

interesse e o aprendizado de novas estruturas da Língua Inglesa. 

Tentamos, dessa forma, aproximar-nos do que Paulo Freire intitula educação 

problematizadora, pois na atividade desenvolvida “educadores e educandos se 

fazem sujeitos do seu processo” ibidem, p. 130). A atividade com música faz com 

que os alunos estejam, em suas escolhas, mostrando-nos a visão – ou, pelo menos, 

uma das visões – de mundo deles e nós, educadores, esforçamo-nos para 

desmitificar a realidade, incentivando a criatividade. Portanto, 

 

Enquanto, na concepção bancária – permita-se-nos a repetição 
insistente –, o educador vai “enchendo” os educandos de falso saber, 
que são os conteúdos impostos, na prática problematizadora, vão os 
educandos desenvolvendo o seu poder de captação e de 
compreensão do mundo que lhes parece, em suas relações com ele, 
não mais como uma realidade estática, mas como uma realidade em 
transformação, em processo. (ibidem, p. 124). 

 

 Na escola particular, todos as turmas de 1º ano, nível avançado, grupo 

homogêneo, participaram e desenvolveram o trabalho ao longo de aproximadamente 

30 dias. Os trabalhos foram entregues, em sua maioria, no dispositivo pen drive e 

alguns, em CD. Foram atribuídas notas para compor a média do trimestre do aluno. 

Além do videoclipe, os estudantes deveriam entregar impressa a letra da música e 

uma justificativa, em inglês, do porquê da escolha da determinada música. 

Na escola pública, por sua vez, foi escolhida uma turma, também do 1º ano 

do Ensino Médio de 40 alunos, grupo heterogêneo em relação ao conhecimento da 
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língua. Nessa turma, entre a exposição da ideia e a realização dos trabalhos, 

tivemos um intervalo maior de, aproximadamente, 80 dias. 

Explicamos aos educandos que eles deveriam escolher uma música na 

Língua Inglesa e que deveriam realizar um videoclipe, cuja letra da música fosse 

representada, ao pé da letra, por eles próprios. Eles poderiam atuar, usar desenhos, 

ilustrações, fotografias, imagens da própria internet, enfim, utilizar a criatividade para 

reproduzir em imagens aquilo que a letra ditasse. 

Estabelecemos uma data de apresentação/entrega que deveria ser em pen 

drive ou em CD e, a partir de então, durante as aulas, os discentes poderiam pedir 

explicações e/ou tirar dúvidas a respeito do trabalho que estavam desenvolvendo. 

Estamos conscientes de todas as dificuldades que envolvem o trabalho com 

adolescentes, desde as alterações constantes no humor e de toda a sua 

necessidade de autoafirmação, próprias da faixa etária, além de, muitas vezes, 

carências que acabam sendo transparecidas como rebeldia e afronta; porém, 

resultados positivos, quando conseguimos o envolvimento desses alunos, são 

altamente compensadores e recompensam todo o esforço empreendido. 

Nesse sentido, 

 

A “terrível fase da adolescência” é uma fase de transição, confusão, 
autoconsciência, crescimento e mudança nos corpos e nas mentes 
dos meninos e meninas. Que desafio para o professor! Os 
adolescentes estão entre a fase da infância e a fase adulta e, 
portanto, uma série de considerações especiais se aplicam ao 
ensiná-los. (BROWN, 1994, p. 92).15 

 

Sendo assim, na tentativa de inseri-los cada vez mais no processo de ensino-

aprendizagem e de deixá-los se sentirem mais responsáveis por suas escolhas, 

realizamos o trabalho com os adolescentes, dando sugestões e indicando possíveis 

caminhos. 

A escolha das músicas foi livre e, com satisfação, observamos que os alunos 

se preocuparam em escolher músicas cujo conteúdo fosse relacionado ao dia a dia 

dos adolescentes em geral, sem muitas expressões nas letras que pudessem ser 

                                                           
15 Tradução, do Inglês, proposta pela pesquisadora, de: “The “terrible teens” are an age of 
transition, confusion, self-consciousness, growing, and changing bodies and minds. What a 
challenge for the teacher! Teens are in between childhood and adulthood, and therefore a 
very special set of considerations applies to teaching them”. (BROWN, 1994, p. 92). 
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consideradas vulgares, além de canções românticas e clássicos do pop e do rock, 

como as canções da banda inglesa The Beatles. 

Na escola particular, foram poucas as intervenções e dúvidas durante o 

tempo que eles tiveram para realizar o trabalho. A maior parte dos grupos 

desenvolveu o projeto com interesse, independência e competência. Na escola 

pública, foram dois encontros para esclarecimento das dúvidas, e as dificuldades 

que surgiram não diferiram muito das dificuldades dos alunos da escola particular. 

A surpresa negativa que tivemos, entretanto, foi a não realização de todos os 

trabalhos dos grupos da escola pública. Em nosso primeiro encontro com os 

estudantes, sete grupos foram definidos. Tivemos um segundo encontro, no qual os 

mesmos sete grupos ainda estavam comprometidos com a realização, porém, ao 

final do prazo estabelecido, apenas dois conseguiram finalizar e entregar os 

trabalhos no prazo proposto, embora novas datas de entrega fossem estabelecidas, 

insistirmos na realização e propuséssemo-nos a ajudá-los, indo mais vezes até a 

escola. Contamos, inclusive, com a colaboração dos educadores da escola pública, 

no entanto acabamos não obtendo a entrega dos outros trabalhos. Assim sendo, 

contamos com a realização de dois dos trabalhos, os que foram entregues no 

primeiro prazo definido e nenhum outro. Alguns alunos chegaram a pedir desculpas 

pela não realização do trabalho, mas, outros apenas não cumpriram com o 

estabelecido, alegando que não tinham mais tempo para a realização, uma vez que 

estavam envolvidos em muitas outras atividades da escola. Certamente, uma das 

razões para a não realização também está ligada à não recompensa pelo trabalho, 

ou seja, os educandos não seriam avaliados, não receberiam nota pelo trabalho, 

pois já tinham avaliações suficientes da escola e não foi possível a inclusão de mais 

um instrumento avaliativo e, assim, como se disseram sobrecarregados com tantas 

atividades para compor suas notas, não priorizaram uma atividade em que eles não 

receberiam seus devidos pontos.  

Embora existindo uma diferença relacionada ao grau de sofisticação e de 

avanço tecnológico do mobile utilizado por cada grupo, tal diferença não interferiu 

nos resultados práticos da apresentação de cada trabalho. 

Iremos considerar, portanto, a apresentação de quatro trabalhos da escola 

particular e dois da escola pública.  
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            A seguir, segue exposição e explanação de alguns slides retirados dos 

próprios vídeos, importantes para a compreensão dos trabalhos. 

 Dividiremos assim: trabalhos 1 e 2 são os realizados pelos alunos da escola 

pública; trabalhos 3, 4, 5 e 6 são os realizados pelos estudantes da escola particular. 

     

3.2 TRABALHOS REALIZADOS PELOS ESTUDANTES DA ESCOLA PÚBLICA 

      

Trabalho 1 – Música: The Lazy Song, interpretada por Bruno Mars. 

 Nesse trabalho, os próprios alunos decidiram interpretar, fazendo os papéis 

do cantor/narrador. Colocaram a letra da música em inglês na legenda e, de acordo 

com a narrativa, desenvolveram as imagens. 

Os discentes começam o vídeo com o personagem deitado em sua cama, 

relutando para se levantar e, segundo o que a letra da música apresenta, eles 

representam que “hoje não estou com vontade de fazer nada”. 

Notamos o cuidado dos estudantes quanto ao cenário, para que ficasse o 

mais próximo possível para uma interpretação convincente: um quarto, cama com 

cobertores e um telefone ao lado da cama. 

 

         

Fig. 1 Aluno deitado em uma cama, representando que “hoje não sente vontade de fazer 

nada”, tradução literal do trecho da música. 
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Na figura 2, o aluno está deitado com os pés para cima do mesmo modo que 

a letra da música sugere, o que nos levou a perceber, nesta segunda figura, o 

mesmo cuidado dos educandos em compor o cenário. 

 

 

Fig. 2 Aluno com os pés para cima no sofá, como a letra da música sugere. 

       

 Nesse trabalho, especificamente, os alunos escolheram algumas cenas para 

fazer a interpretação da letra com cenário. No entanto, os estudantes envolvidos, 

como na figura 3, não fizeram as cenas com toda a letra da música. Em alguns 

trechos, colocaram no vídeo, apenas slides com o texto da letra, como na figura 4. 
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Fig. 3 Outro aluno entra em cena, representando que “ninguém vai dizer que eu não posso”. 

 

 

Fig. 4 Um dos slides em que, em vez de uma cena que representasse a frase, eles apenas 

colocaram a letra da música. 
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            Para a realização das cenas, os estudantes precisaram entender o 

vocabulário e as expressões da Língua Inglesa. Foram bem-sucedidos em relação à 

proposta, uma vez que a maioria das cenas, realmente, representava o que a letra 

indicava. 

 

Trabalho 2 – Música: Kiss Kiss, interpretada por Chris Brown. 

 Já nesta apresentação, os estudantes fizeram uma cópia do videoclipe 

original. A atividade não foi executada exatamente como a proposta, mas 

percebemos o empenho dos alunos na tentativa de aproximação com as cenas do 

videoclipe original, como podemos perceber por meio das figuras comparativas. 

 

 

Fig. 5 Estudantes olham para garota no corredor da escola. 
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Fig. 6 Os atores do videoclipe – pausado aos 00min56seg – olham para a garota no 

corredor da escola.16 

            

Embora os alunos tenham tentado imitar o videoclipe original, percebemos a 

tentativa de reprodução das imagens do referido videoclipe, mas não a reprodução 

de acordo com a letra da música. 

 

Fig. 7 Neste momento, um dos garotos derruba os livros da garota. 

 

                                                           
16 Disponível em: www.youtube.com/watch?v=eNII9PDlFJ. Acesso em: 21 abr. 2017. 
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Fig. 8 O mesmo acontece no videoclipe original – pausado aos 01min08seg.17 

 

 

Fig. 9 Nesta cena, os alunos reproduzem parte de uma das coreografias do videoclipe 

original. 

 

                                                           
17 Disponível em: www.youtube.com/watch?v=eNII9PDlFJ. Acesso em: 21 abr. 2017. 
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Fig. 10 A coreografia original – pausado aos 01min32seg.18 

 

 

Fig. 11 Alunos jogam basquete, reproduzindo um outro momento do videoclipe original. 

 

 

                                                           
18 Disponível em: www.youtube.com/watch?v=eNII9PDlFJ. Acesso em: 21 abr. 2017. 
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Fig. 12 Os artistas entram em quadra jogando basquete, pausado em 01min26seg.19 

 

 Não conseguiríamos fazer qualquer análise de comparação se fôssemos 

considerar as diferenças técnicas, artísticas, tecnológicas e orçamentais, de um 

videoclipe e de outro, o que não foi o nosso objetivo; mas, os alunos, nesse trabalho, 

procuraram recriar as imagens do videoclipe original, levando em consideração que 

a principal ambientação, o cenário, sendo uma escola, um universo conhecido e 

vivido por eles e pelos personagens do videoclipe. Sendo assim, reconhecemos o 

envolvimento dos estudantes, o trabalho em equipe e o esforço pela filmagem. 

Reconhecemos, também e principalmente, que o uso da tecnologia mobile foi 

possível em uma escola pública e que, se tivéssemos o tempo necessário para 

acompanhá-los, como o fazemos na escola privada, poderíamos ter outros 

resultados, ou seja, outros trabalhos realizados. 

Ainda que apenas dois trabalhos fossem finalizados e entregues, percebemos 

o envolvimento desses alunos em todo o processo. Foram educandos que 

demonstraram interesse e participaram de todas as etapas, desde a apresentação, 

aos encontros intermediários até o dia da entrega. Infelizmente, nem todos 

colaboraram, alegando falta de tempo, uma vez que a escola estava exigindo o 

cumprimento de uma série de outras atividades, como já foi mencionado antes. 

                                                           
19Disponível em: www.youtube.com/watch?v=eNII9PDlFJ. Acesso em: 21 abr. 2017. 
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3.3 TRABALHOS REALIZADOS PELOS ESTUDANTES DA ESCOLA 

PARTICULAR 

   

Trabalho 3 – Música: Lucy in the sky with diamonds, interpretada por The Beatles 

 

 Nesse trabalho, os alunos decidiram utilizar imagens e fotografias disponíveis 

na internet, fazendo montagens com as referidas linguagens não verbais, mostrando 

por meio das imagens o que a letra dizia exatamente. Trouxeram à tona a 

personagem Lucy, do filme homônimo de 2014, interpretada pela atriz americana 

Scarlett Johansson, daí a razão pela qual a imagem dela aparece nos slides, além 

da modelo brasileira Gisele Bündchen, que também aparece em algumas cenas, por 

ser garota propaganda da SKY, uma empresa de TV por assinatura do Brasil. 

 

 

Fig. 13 Neste slide, temos a foto da atriz Scarlett Johansson quando representando a 

personagem Lucy. 

  

A aproximação bem-humorada com o título da música, que é várias vezes 

repetido no refrão, fica muito explícita neste slide, Lucy in the sky with Diamonds 

(Lucy no céu com diamantes). 
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Fig. 14 Neste slide, temos a foto da atriz Scarlett Johansson quando representando a 

personagem Lucy sobreposta a foto da modelo Gisele Bündchen, fazendo a propaganda da 

SKY. 

 

 

Fig. 15 Aqui, foram colocadas bocas sorrindo para representar o momento em que se lê na 

letra música everyone smiles. 
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Fig. 16 Uma das primeiras cenas e a primeira frase da letra da música. 

 

 A imagem escolhida na Fig. 16 retrata uma das cenas que se repete ao longo 

da música: exibe uma mulher aparentemente tirando uma foto de si mesma, o que 

expressa exatamente picture yourself. Há de se mencionar que, na época em que a 

música foi lançada, em 1967, nem sonhávamos com as famosas selfies de hoje em 

dia e que o picture se referia a uma pintura, pois, muito provavelmente, os autores 

estavam referindo-se à ideia de fazer um quadro. 

 

 

Fig. 17 Neste slide, vemos uma montagem fotográfica, com uma fonte, perto de uma ponte, 

representando quando se lê na letra da música to a bridge by a fountain. 
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Nessa apresentação, os alunos optaram por não aparecer, mas fizeram um 

minucioso trabalho de escolha de imagens que viessem reproduzir exatamente o 

que a letra da música sugere, trazendo, inclusive, um pouco de humor. 

 

Trabalho 4 – Música: Girl on fire, interpretada por Alicia Keys.    

 

 A escolha dos estudantes, nesse trabalho, foi a de desenhar o que a letra da 

música ditava. Um dos componentes do grupo, com mais talento para o desenho, foi 

o responsável pelas representações gráficas e os demais ficaram com as 

responsabilidades de organizar e de editar as imagens. 

 

 

Fig. 18 A ilustração coloca claramente uma menina em meio ao fogo. 

 

 Esta é a primeira cena que vai se repetir no refrão por várias vezes e 

acompanha exatamente o que a letra sugere she’s just a girl and she’s on fire, e, 

deixando de lado qualquer possibilidade metafórica, o que temos é a garota em meio 

ao fogo. 
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Fig. 19 A garota com a cabeça nas nuvens, quando se lê na letra da música she got her 

head in the clouds. 

 

 

Fig. 20 Ilustrando a garota no topo do mundo, quando se lê She's on top of the world. 
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Fig. 21 Slide com a expressão Ooooh! 

 

 Um dos momentos em que a letra da canção se resume à expressão 

Oooohh!, uma opção dos alunos para os momentos da música em que não existe 

uma letra propriamente, mas, sim, um cantarolar. 

 

Trabalho 5 – Música: Pressure, interpretada por Youngblood Hawke. 

 

 Nesse trabalho, um grupo formado apenas por garotos fez um verdadeiro 

filme do videoclipe. Em vez de apenas representar o que era apresentado na letra 

da música eles foram um pouco além e fizeram uma interpretação própria, sem fugir 

dos significados das frases, buscando retratar o que estava nas entrelinhas, uma 

vez que a letra da canção fala das pressões, pressure, que as pessoas podem 

enfrentar. 
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Fig. 22 Nesta cena, o garoto segura uma garrafa para coletar as supostas lágrimas, collect 

your tear. 

 

 Na sequência, as figuras 23 e 24 mostram a indicação do fabricante para 

agitar a caixa e, em seguida, o estudante agitando-a, como a letra da canção sugere, 

shake it off. 

 

 

Fig. 23 Indicação de agite na caixa de suco. 
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Fig. 24 Estudante agitando a caixa. 

 

Nas próximas figuras, a expressão feel the pressure é representada de três 

formas diferentes: as duas primeiras com certo humor e a terceira apresentando a 

pressão que, principalmente, os adolescentes podem sentir quando são convidados a 

experimentar drogas como maconha, bebidas alcoólicas e cocaína. 

 

 

Fig. 25 Apontando para uma panela de pressão 
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Fig. 26 Os estudantes medindo a pressão arterial. 

 

 

Fig. 27 O estudante sendo pressionado pelos colegas para consumir drogas, feel the 

pressure. 

 

Podemos ressaltar, nesse trabalho, o cuidado que os estudantes tiveram em 

representar cada verso da letra da música e, na medida do possível, utilizaram objetos 
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que expressam, com detalhes, o significado que cada um deles carrega nas cenas em 

que são utilizados. 

 

Trabalho 6 – Música: Budapest, interpretada por George Ezra. 

 

Nesse trabalho, os estudantes fizeram uma mistura de uso de imagens com 

fotografias e ilustrações, além da atuação de um dos componentes do grupo, 

interpretando o protagonista da história da letra da música. 

Eles selecionaram fotografias para representar alguns itens, como, por 

exemplo, um piano dourado, e também entraram em cena em alguns momentos, 

como na passagem em que o jovem sai pela porta, “deixando tudo para trás” como a 

letra sugere. 

 

 

Fig. 28 Uma ilustração colada pelo aluno numa folha, representando um golden grand piano, 

um piano grande e dourado. 
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Fig. 29 Ilustrações e objetos representando o que a letra da música apresenta, uma casa, 

tesouro (dinheiro), o piano e um castelo. 

 

 

Fig. 30 Estudante passando pela porta, indo embora, representando que deixaria tudo o que 

tinha pela pessoa amada. 

 

 Buscamos selecionar alguns trabalhos, entre os vários outros que temos, neste 

estudo de caso, que pudessem ilustrar a nossa proposta, especialmente os trabalhos 

da escola particular em que lecionamos e na qual temos aplicado essa atividade já por 

alguns anos. 
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Tal seleção foi feita com o intuito de mostrar a variedade possível e, para tal, 

pelo menos um trabalho de cada tipo foi selecionado: trabalhos em que os estudantes 

aparecem como atores/atrizes; trabalhos que eles mesmos ilustram, desenham; 

trabalhos em que os alunos selecionam imagens da internet e fazem montagens, além 

de trabalhos que contêm uma mistura das técnicas utilizadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Toda experiência de aprendizagem se inicia com uma experiência afetiva. 
Rubem Alves 

 

Quando pensamos na diversidade das realidades que envolvem o universo 

dos estudantes em nossas escolas, percebemos que, para serem bem-sucedidas, 

as tentativas de inserção destes mesmos estudantes no processo de ensino-

aprendizagem precisam levar em consideração fatores que vão muito além da 

capacidade cognitiva de cada um. Sendo assim, 

 

Um dos grandes desafios que os professores brasileiros enfrentam 
está na necessidade de saber lidar pedagogicamente com alunos e 
situações extremas: dos alunos que já possuem conhecimentos 
avançados e acesso pleno às últimas inovações tecnológicas aos 
que se encontram em plena exclusão tecnológica; das instituições de 
ensino equipadas com as mais modernas tecnologias digitais aos 
espaços educacionais precários e com recursos mínimos para o 
exercício da função docente. (KENSKI, 2015, p. 102). 

 

Chegando ao Ensino Médio, o histórico de cada aluno carrega muito mais do 

que as notas acumuladas durante sua vida escolar; sua experiência enquanto 

estudante soma-se a todas as experiências vividas fora do contexto escolar. Suas 

relações familiares, de amizade, interações com o meio/local em que vive, algumas 

vezes, até responsabilidades financeiras, pois alguns adolescentes precisam 

trabalhar, colocam cada estudante frente a frente com suas expectativas e 

frustrações. A cada experiência de conhecimento dentro da escola podemos 

acrescentar muitas outras que se sucedem fora dela. O uso das tecnologias nos 

computadores, celulares e até nos aparelhos de TV, por exemplo, que hoje nos 

circundam, podem e abrem oportunidades para o contato com a Língua Inglesa 

praticamente todos os dias. Portanto, 

 

Independentemente do uso mais ou menos intensivo de 
equipamentos midiáticos nas salas de aula, professores e alunos têm 
contato durante todo o dia com as mais diversas mídias. Guardam 
em suas memórias informações e vivências que foram incorporadas 
das interações com filmes, programas de rádio e televisão, atividades 
em computadores e na internet. Informações que se tornam 
referências, ideias que são capturadas e servem de âncora para 
novas descobertas e aprendizagens, que vão acontecer de modo 
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mais sistemático nas escolas, nas salas de aula. Um programa de 
TV, a notícia no telejornal, a campanha feita pelo rádio, mensagens 
trocadas na internet, jogo interativos de todos os tipos são fontes de 
informações e de exemplos que ajudam a compreensão de 
conteúdos e a aprendizagem. (KENSKI, 2013, p. 85). 

 

O acesso e o uso da tecnologia, em maior ou menor escala, com aparelhos 

mais ou menos sofisticados, fazem parte das experiências extracurriculares que 

nossos estudantes acumulam nos dias de hoje. Saber manusear um dispositivo 

mobile pode até ser uma continuação do aprendizado das aulas com computadores, 

quando muitas escolas, não as particulares apenas, mas as públicas também, fazem 

uso dos computadores, com aulas de informática, por exemplo. Paulo Freire (1996, 

p. 37) já nos alertava para o uso das tecnologias e como o que parecia ser uma 

previsão do estouro tecnológico que estava por vir afirmou que “divinizar ou 

diabolizar a tecnologia ou a ciência é uma forma altamente negativa e perigosa de 

pensar errado”.  

Sendo assim, consideramos que a 

 

Colaboração e uso de tecnologia não são ações antagônicas. As 
críticas sobre o isolamento que as tecnologias digitais ocasionam 
não podem ser consideradas em uma ação escolar realmente 
integrada, na qual as tecnologias como um fim em si mesmas não se 
sobreponham à discussão nem à articulação de ideias que podem 
ser proporcionadas em um trabalho colaborativo. (BACICH; MORAN; 
2015, s/p).20 

 

As nossas experiências com o uso das tecnologias têm sido eficazes na 

medida em que as utilizamos com propósitos previamente definidos e que estamos 

dispostos a aprender a interagir com elas, fazendo delas instrumentos no processo 

ensino-aprendizagem e não um fim em si mesmas. Enfim, todo o uso de dispositivos 

tecnológicos deve ser pensado e repensado, mas não, e de forma alguma, abolido 

de nossas aulas. 

Em um universo de possibilidades, somos desafiados todos os dias a propor 

alternativas de aprendizagem que vão muito além daquelas em que basta um 

professor, um livro, um quadro-negro e os alunos. 

                                                           
20  Disponível em: http://loja.grupoa.com.br/revista-patio/artigo/11551/aprender-e-ensinar-
com-foco-na-educacao-hibrida.aspx. Acesso em: 01 fev. 2017. 
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Neste mundo – e neste momento – globalizado em que vivemos, o ensino da 

Língua Inglesa deve ser maximizado, seja pelo uso deste idioma ser considerado 

global, seja, ainda, pelo fato de que a língua está presente em praticamente todas as 

tecnologias. 

O trabalho de ensino-aprendizagem da Língua Inglesa com alunos 

adolescentes torna-se, então, primordial, pois pode dar continuidade ao processo 

iniciado na infância, ou ainda, apresentar um novo componente para aqueles que 

não tiveram a oportunidade de aprendizado dessa língua até então. Portanto, 

quando adolescentes estão envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, 

devemos considerar que 

 

Fatores relacionados ao ego, autoimagem e autoestima estão no 
auge. Os adolescentes são supersensíveis a como os outros 
percebem suas mudanças físicas e emocionais, acompanhadas das 
mudanças em suas capacidades intelectuais. Uma das 
preocupações mais importantes do professor de Ensino Médio deve 
ser então, manter elevada a autoestima desses estudantes, seja 
• evitando o constrangimento a todo custo 
• valorizando o talento e as qualidades de cada um 
• permitindo erros e aceitando os erros dos outros 
• não enfatizando a competição entre os colegas de classe e, 
• encorajando o trabalho em pequenos grupos, nos quais os 
desafios podem ser aceitos mais facilmente por um adolescente.21 
(BROWN, 2001, p. 92, grifo nosso)  

 

           As tentativas de práticas pedagógicas que elevem a autoestima dos 

estudantes, ao mesmo tempo, compartilhem com os objetivos relacionados à 

diminuição do estresse e da ansiedade que podem facilitar o aprendizado de um 

novo conteúdo. Assim,   

 

                                                           
21  Tradução, do Inglês, proposta pela pesquisadora, de: “Factors surrounding ego, self-
image, and self-esteem are at their pinnacle. Teens are ultrasensitive to how others perceive 
their changing physical and emotional selves along with 
their mental capabilities. One of the most important concerns of the secondary school 
teacher  
is to keep self-esteem high by 
• avoiding embarrassment of students at all costs, 
• affirming each person`s talents and strengths, 
• allowing mistakes and other errors to be accepted, 
• de-emphasizing competition between classmates, and 
• encouraging small-group work where risks can be taken more easily by a teen.” (BROWN, 
2001, p. 92.). 
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pesquisas feitas nos últimos dez anos confirmam que uma 
diversidade de elementos afetivos está relacionada ao sucesso na 
aquisição de uma segunda língua. Muitos destes elementos afetivos 
estudados podem ser classificados em uma destas três categorias: 
1. Motivação. Os alunos22 com motivação elevada geralmente têm 
melhor desempenho em relação à aquisição de uma segunda língua. 
2. Autoconfiança. Alunos com autoconfiança e uma boa imagem de 
si mesmos tendem a melhores realizações no processo de aquisição 
de uma segunda língua 
3. Ansiedade. Um nível baixo de ansiedade parece ser um bom 
colaborador para a aquisição de uma segunda língua, tanto individual 
quanto em grupo, na sala de aula.23 (KRASHEN, 2009, p. 31).  

 

           Salientamos aqui que o nosso estudo não tem como foco o ensino do inglês 

como segunda língua, mas, sim, como língua estrangeira, pois assim se é 

classificado no Brasil; porém, de uma forma ou de outra, o aprendizado da Língua 

Inglesa terá êxito quando os estudantes se sentirem à vontade, seja pelo ambiente 

acolhedor, seja pelas atividades que os envolvam. 

            Manter baixo o Filtro Afetivo dos nossos estudantes facilita a assimilação e a 

produção do novo conteúdo, no nosso caso, a Língua Inglesa. Cabe, então, 

também, a nós, professores da língua estrangeira aqui estudada, ajudar, 

apresentando novos conteúdos de uma forma que se tornem compreensíveis, pois 

“um professor de línguas eficiente é alguém que providencia o input – insumo – e 

auxilia fazendo-o compreensível, numa situação de baixa ansiedade”. 24  

(KRASHEN, 2009, p. 32). 

Além disso,  

 

A pessoa motivada para aprender consegue evoluir mais e 
desenvolver um projeto de vida mais significativo. Por isso, além de 
saber contar histórias e estimular que os alunos contem as suas, é 
fundamental que os ajudemos a perceber que a vida é uma grande 

                                                           
22 Alunos = performers; tradução contextualizada. 
23 Tradução, do Inglês, proposta pela pesquisadora, de: “Research over the last decade has 
confirmed that a variety of affective variables relate to success in second language 
acquisition. Most of those studied can be placed into one of these three categories: 
(1) Motivation. Performers with high motivation generally do better in second language 
acquisition  
(2) Self-confidence. Performers with self-confidence and a good self-image tend to do better 
in second language acquisition. 
(3) Anxiety. Low anxiety appears to be conducive to second language acquisition, whether 
measured as personal or classroom anxiety”. (KRASHEN, 2009, p. 31). 
24 Tradução, do Inglês, proposta pela pesquisadora, de: “The effective language teacher is 
someone who can provide input and help make it comprehensible in a low anxiety situation.” 
(KRASHEN, 2009, p. 32). 
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história que vale a pena ser vivida e que a construímos em capítulos 
sucessivos: como crianças, jovens, adultos e idosos. (MORAN, 2015, 
p. 31). 

 

             Uma das formas de conseguir baixar a ansiedade, por exemplo, é propor 

trabalhos em grupos, pois, com seus iguais, os adolescentes, muitas vezes, 

parecem ficar mais desinibidos e a probabilidade de se envolverem com as 

atividades cresce. O trabalho em grupo é usado como um meio de aprendizagem 

em qualquer nível educacional, das crianças na mais tenra idade até os adultos nas 

universidades, desde que haja um planejamento adequado e instruções claras, 

podemos conseguir resultados muito satisfatórios. Podemos salientar algumas 

vantagens dos trabalhos em grupos, tais como: 

 

1. O trabalho em grupo gera uma linguagem interativa. 
2. O trabalho em grupo oferece um clima afetuoso e envolvente. 
3. O trabalho em grupo promove/estimula a responsabilidade e a 
autonomia do estudante. 
4. O trabalho em grupo é um passo em direção às instruções (serem) 
mais individualizadas. (BROWN, 1994, p. 178-179).25 

 

Muitas vezes, o tempo de fala do professor acaba sendo muito grande numa 

aula expositiva. Com trabalhos em grupo, uma vez explicada a atividade, os próprios 

alunos acabam promovendo oportunidades para desenvolver aspectos da fala na 

Língua Inglesa, como, por exemplo, a introdução de novo vocabulário; na troca de 

informações entre os pares, o aprimoramento da pronúncia, pois eles, também, 

acabam ouvindo uns aos outros e, na medida do possível, corrigindo uns aos outros, 

além de incentivar a prática de negociação, já que precisam distribuir as tarefas 

entre si. Um trabalho em grupo promove segurança aos estudantes mais 

introvertidos, principalmente, uma vez que a exposição pública, ou melhor, a 

exposição para todo o grupo, acaba sendo reduzida, pelo menos em um primeiro 

momento. 

Além disso, a promoção da autonomia e da responsabilidade também 

acontece, pois, em um grupo grande, o estudante pode ter como se esconder ou se 

                                                           
25 Tradução, do Inglês, proposta pela pesquisadora, de: “1. Group work generates interactive 
learning. 
2. Group work offers an embracing affective learning. 
3. Group work promotes learner responsibility and autonomy. 
4. Group work is a step toward individualizing instruction.” (BROWN, 1994, p. 178-179). 
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esquivar, uma vez que muitas pessoas podem ou poderiam colaborar substituindo-o; 

já em grupos menores, o esconder-se fica mais difícil, visto que o aluno não tem 

muito como se esquivar de suas obrigações, já que pelo menos uma das atividades 

deve ficar sob sua responsabilidade. E, ainda, em grupos pequenos, podemos fazer 

com que as diferenças individuais, tanto qualidades como deficiências, sejam 

complementares. Desse modo, o professor pode agrupar estudantes tanto com 

habilidades quanto com dificuldades diferentes para que estes se complementem. 

Ainda assim, não podemos negar o fato de que trabalhos em grupo nem 

sempre serão a solução de todos os problemas no processo de ensino-

aprendizagem. A seguir, elencamos algumas desvantagens, lembrando que o 

trabalho em grupo é uma das estratégias que os docentes têm ao seu dispor quando 

escolhem o caminho a percorrer para que o processo de ensino-aprendizagem se 

realize da melhor forma possível. Enfim, alguns possíveis problemas a enfrentar são:  

 

1. O professor pode perder “o controle” da turma. 
2. Os alunos vão acabar usando a língua materna. 
3. Os erros podem ser reforçados, uma vez que o professor não 
conseguirá corrigir a todos. 
4. O professor não consegue monitorar todos os grupos de uma vez. 
5. Alguns alunos preferem trabalhar sozinhos.26 (BROWN, 1994, p. 
179-181). 

 

         Todavia, um planejamento e uma gestão cuidadosos podem minimizar tais 

dificuldades e colaborar para um bom andamento e para bons resultados das 

atividades sugeridas.  

          No processo da educação formal brasileira, trabalhamos em salas de aula 

com grupos de trinta, quarenta ou até mais alunos, mas, ainda assim, tratamos com 

indivíduos e cada um tem e terá sempre suas peculiaridades, gostos, qualidades e 

defeitos. Cabe, portanto, ao professor, determinar o melhor momento para a 

utilização de uma atividade em grupo, a fim de conseguir o melhor resultado 

possível, além de estar preparado para lidar com as adversidades que o contexto 

pode impor  e com as individualidades dos estudantes que podem, muitas vezes, 

mais atrapalhar do que ajudar, como, por exemplo, educandos que são muito 

                                                           
26 Tradução, do Inglês, proposta pela pesquisadora, de: “1. The teacher is no longer in 
control of the class 2. Students will use their native language 3. Students’ errors will be 
reinforced in small groups 4. Teacher cannot monitor all groups at once 5. Some learners 
prefer to work alone”. (BROWN, 1994, p. 179-181). 
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falantes e/ou desinibidos, que acabam dominando o resto do grupo, ou, ainda, 

discentes muito competitivos que relutam em compartilhar informações e/ou 

conhecimentos. Essas são situações mais ou menos previsíveis, especialmente 

quando tratamos com adolescentes e crianças; novamente, um bom preparo do 

educador pode minimizar tais intercorrências. 

             O trabalho em grupo proposto nesta dissertação colabora com o fato de que, 

entre colegas, o aprendizado pode ser mais fluido, já que eles mesmos poderiam 

decidir quando o trabalho estaria pronto ou não, sendo que, nesses casos, a 

supervisão dos professores aconteceria mais com o intuito de direcionar os 

procedimentos. Dessa forma, 

 

Não há fórmulas prontas nem caminhos infalíveis para a educação 
formal. No espaço escolar, professores devem desenvolver suas 
atividades profissionais focados nos estudantes – o ato de ensinar 
pressupõe que o ato de aprender venha ocorrer, e será o diálogo, 
estabelecido em clima de liberdade de expressão, que possibilitará 
que o processo de ensino-aprendizagem venha a se efetivar. 
(VASCONCELOS, 2011, p. 118). 

 

Por sua vez, o chamado Ensino Híbrido, com suas propostas de atividades 

rotativas – que podem ser individuais ou em grupos, on-line e invertidas, quando o 

estudante já vem para a sala de aula com os conteúdos estudados –, traz inúmeras 

possibilidades para o processo de ensino-aprendizagem. Os trabalhos 

desenvolvidos em grupos podem fazer parte de um dos modelos de rotação por 

estações, propostos pelo Ensino Híbrido, como explicam Bacich e Moran (2015, s/p) 

no artigo Aprender e ensinar com foco na educação híbrida:   

 

Rotação por estações: os estudantes são organizados em grupos, e 
cada um desses grupos realiza uma tarefa de acordo com os 
objetivos do professor para a aula. Um dos grupos estará envolvido 
com propostas on-line que, de certa forma, independem do 
acompanhamento direto do professor. É importante notar a 
valorização de momentos em que os alunos possam trabalhar 
colaborativamente e momentos em que trabalhem individualmente. 
(grifo nosso).27 

 

                                                           
27  Disponível em: http://loja.grupoa.com.br/revista-patio/artigo/11551/aprender-e-ensinar-
com-foco-na-educacao-hibrida.aspx. Acesso em: 01 fev. 2017. 
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 Embora o foco do nosso trabalho tenha sido a realização de um videoclipe, os 

estudantes tiveram que se organizar em grupos – algumas vezes com a intervenção 

do professor – e fazer suas próprias escolhas para a execução do vídeo. A partir da 

letra da música escolhida, cada grupo realizou o aprendizado de novo vocabulário, 

de expressões próprias da língua, de estruturas gramaticais, além de terem tido a 

oportunidade de ouvir atentamente os falantes nativos da língua em suas atuações, 

principalmente os grupos que buscaram dublar ou ainda atuar.  

Percebemos o envolvimento dos estudantes e obtivemos resultados positivos 

na maioria das propostas de trabalho. É fato que, também, tivemos de enfrentar 

frustrações, como, por exemplo, a não realização e a não entrega de alguns 

trabalhos por parte de alguns grupos, por diversas razões já mencionadas nesta 

dissertação. Porém, aproveitamos o que não correspondeu às nossas expectativas 

para nos incentivar a buscar novas propostas de atividades e a reinventar o 

processo de ensino-aprendizagem constantemente. 

Em tempos de ensino híbrido, esse método pode ser utilizado aliado a outros, 

como o que realizamos e aqui relatamos, pois buscamos combinar o que a 

tecnologia pode nos oferecer com outras possibilidades de desenvolvimento de 

ações em prol do melhor aprendizado dos nossos estudantes.  Nós, docentes, nos 

vemos desafiados a nos arriscar por novos e antigos caminhos; antigos que deram 

certo e produziram bons frutos, mas que podem ser adaptáveis às novas realidades 

contemporâneas, à medida que tentamos incorporar, em nosso cotidiano de sala de 

aula, tantos recursos tecnológicos que já existem e que estão sendo criados. 

Dessa forma, 

 

Pensamos, portanto que o ensino – e aqui nos referimos à questão 
específica do ensino do inglês como língua estrangeira – é 
ferramenta essencial na construção da cidadania. Expandir limites, 
conhecer novos modos de pensar e viver, obter uma formação que 
permita a análise crítica e aprofundada das mais diversas questões 
acerca da vivência humana, entre outros, é sempre percorrer um 
caminho de libertação. (COUTO; VASCONCELOS, 2016, p. 191).   

 

Entendemos, portanto, que trilhar os caminhos que nos levam ao conhecimento 

é uma constante em nosso processo de ensino-aprendizagem, seja como 

professores, fazendo escolhas para e com nossos alunos, seja como alunos, 
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sabendo que, à medida que nos dispusermos a aprender, mais oportunidades de 

desenvolvimento e de inserção neste mundo teremos. 
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