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RESUMO 

O PIBID como espaço para o desenvolvimento da autonomia de professores de língua inglesa 

em formação inicial 

 

Fernanda Passos da Trindade Jorge Neres 

Orientadora: Professora Doutora Christine Nicolaides 

 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa Interdisciplinar de Pós-

graduação em Linguística Aplicada, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro - UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em 

Linguística Aplicada. 

 

Esta pesquisa de base qualitativa com princípios etnográficos analisa a construção da 

autonomia de professores de língua inglesa em formação inicial. A autonomia nesse processo 

está relacionada com o ensino da língua de forma significativa e real (PAIVA; SENA, 2009), 

além de compreender os indivíduos como seres ativos, reflexivos e responsáveis (OXFORD, 

2011). Partindo de expectativas positivas no que diz respeito o desenvolvimento da autonomia 

nesse contexto específico, este trabalho investigou como os professores em formação inicial 

trabalham de forma colaborativa, como estimulam seus alunos a se engajarem em sua própria 

aprendizagem e como parecem conseguir que a aprendizagem da língua seja significativa para 

os alunos de forma que eles consigam fazer conexões entre o que acontece dentro de sala de 

aula e suas vidas fora dos muros escolares. Adicionalmente, nesta pesquisa foram 

investigadas quais frustrações e dificuldades esses professores em formação inicial 

enfrentaram ao tentarem implementar uma aprendizagem autônoma e como eles lidam com os 

objetivos e metas do PIBID. A análise dos dados parece indicar que esse contexto é favorável 

ao desenvolvimento de indivíduos ativos, reflexivos e responsáveis que se engajam no 

processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa. 

Palavras-chave: autonomia; professores em formação inicial; PIBID. 
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ABSTRACT 

 

The PIBID as an area for the development of English teacher’s autonomy in initial education 

Fernanda Passos da Trindade Jorge Neres 

 

Orientadora: Professora Doutora Christine Nicolaides 

 

Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa Interdisciplinar de Pós-

graduação em Linguística Aplicada, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro - UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em 

Linguística Aplicada. 

 

This qualitative based research, with ethnographic principles, analyses the construction of 

English teacher’s autonomy in initial education. The autonomy in this process is related to the 

language teaching in a meaningful and real manner (PAIVA; SENA, 2009), in addition to 

comprising the individuals as active, reflexive and responsible beings (OXFORD, 2011). 

Starting with positive expectations concerning the autonomy development in this specific 

context, this work looked into how teachers, in initial education, work in a collaborative 

manner, how they stimulate their students to engage in their own learning process, and how 

they seem to make the language learning be significant to the students in a way that they can 

make connections between what happens in the classroom and their lives outside the 

classroom walls. Additionally, in this research it was investigated which frustrations and 

difficulties these teachers, in initial education, faced as they tried to implement an 

autonomous learning, and how they dealt with PIBID’s objectives and goals. The data 

analysis seems to indicate that this context is favorable to development of active, reflexive, 

and responsible individuals that engage in the teaching-learning process of the English 

language. 

 Key words: autonomy; teacher in initial education; PIBID. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

Os primeiros passos das inter-relações entre ensino de língua inglesa e autonomia em 

minha trajetória acadêmica 

 

 O desejo de realizar um trabalho abordando autonomia e ensino-aprendizagem de 

língua inglesa surgiu no momento em que, na graduação, ingressei em um grupo de 

pesquisa que estudava autonomia no ensino-aprendizagem de língua estrangeira. No 

momento em questão (2010) esse grupo foi formado para dar andamento ao projeto “A 

Autonomia de Aprendizes de L2 em Escolas Públicas do Rio de Janeiro: uma Perspectiva 

Sociocultural”. Esse grupo se solidificou e hoje é intitulado EASEL - Estudos de 

Autonomia Sociocultural na Ensinagem
1
 de Línguas. Ingressei nesse grupo ainda sem 

entender muito bem o que seria autonomia, mas algo na terminologia autonomia, 

associada ao ensino-aprendizagem de língua inglesa, havia despertado o meu interesse.  

Ao iniciar as leituras teóricas e a frequentar as reuniões do grupo fui me tornando 

ávida por mais e mais leituras abordando o tema para que eu conseguisse compreender e 

penetrar nesse mundo sobre autonomia no processo de ensino-aprendizagem
2
 de língua 

inglesa. Pouco tempo depois, eu já estava pesquisando e apresentando trabalhos em 

jornadas e congressos. 

Paralelamente, continuava no ofício de professora de inglês em cursos 

particulares. Contudo a minha visão sobre ensino-aprendizagem começou a passar por 

algumas mudanças em função desse encontro com essas novas teorias sobre autonomia e 

ensino-aprendizagem. Na verdade, acredito que desde que comecei a trabalhar como 

professora de inglês, a ideia de autonomia, segundo a concepção existente neste 

                                                             
1 O referido termo é adotado pelo grupo de pesquisa que entende que a terminologia se refere a "ambos 

processos, ou seja, ensino e aprendizagem, sempre de forma imbricada. O referido termo tem sido utilizado mais 

recentemente na área da educação na intenção de substituir os termos ensino e aprendizagem separadamente, não 

marcando assim sua dicotomia, mas sua íntima relação no que diz respeito não só a sua concepção, mas também 

em termos de prática pedagógica. O termo ensinagem, segundo Hamzez (disponível em 

http://educador.brasilescola.com/trabalho-docente/articulacao-saberes.htm) “conglomera então a ação de ensinar 
por parte do professor e a ação de apreender por parte do aluno, como uma sociedade cooperativa e intencional 

para atingir a finalidade da construção do saber consciente, crítico e reflexivo, no enfrentamento não só da 

constituição da aprendizagem, mas também da reconstrução desses mesmos saberes, dentro da sociedade 

globalizada que muda a todo instante”.". Publicado em nota de rodapé em SZUNDY & NICOLAIDES (2013:15) 

 
2 Adoto a terminologia ensino-aprendizagem e não ensino e aprendizagem separados por entender que não há 

como separar esse dois processos. Segundo Freire (1996), “quem forma se re-forma ao formar e quem é formado 

forma-se ao ser formado (...) não há docência sem discência (...)quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 

ensina ao aprender” (p.23). 

http://educador.brasilescola.com/trabalho-docente/articulacao-saberes.htm
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trabalho, sempre permeou o meu trabalho em sala de aula. Entretanto, eram apenas 

ideias, sem nenhuma fundamentação teórica.  

Eu sempre entendi a sala de aula como um espaço de compartilhamento de 

conhecimento e experiências em que todos deveriam trabalhar em conjunto. De forma 

complementar, era causa de estranhamento, a ideia de que o professor seria capaz de 

transferir o conhecimento de sua mente para a do aluno como se este fosse um recipiente 

vazio a espera de informação. Segundo Freire (2005) na “visão bancária da educação, o 

saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber” (p.67). Freire 

(2005) ainda critica a visão de que 

em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os 
educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis a 

concepção “bancária” da educação, em que a única margem de ação que se oferece 

aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. (...) Educador 

e educandos se arquivam na medida em que, nesta distorcida visão da educação, não 

há criatividade, não há transformação, não há saber. 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.” (p.66-67) 

 

Mesmo sem ter tido contato com essas leituras, parecia mais coerente entender 

que o professor deveria trabalhar um conteúdo em sala de aula de tal forma que fizesse 

sentido para os alunos e que assim eles pudessem levar essa informação para o resto de 

suas vidas. A autonomia nesse processo, segundo Dickinson (1994, p.4) é 

“essencialmente uma questão de atitude para a aprendizagem”, em que ela não é um 

método ou um procedimento, mas sim, um objetivo da educação. Sendo assim a 

autonomia está relacionada com o ensino da língua de forma significativa e real 

(PAIVA; SENA, 2009), dando ao aluno “gradualmente, a oportunidade de fazer suas 

próprias escolhas baseado, principalmente, nas suas necessidades, preferências, estilos e 

ritmos de aprendizagem (NICOLAIDES; TILIO, 2011) 

É difícil compreender porque estudamos por tantos anos na escola e quando 

saímos dela, não lembramos nem da metade do que foi trabalhado em sala de aula. Esse 

fato parece ocorrer pela descontinuidade entre o conteúdo trabalhado na escola e sua 

utilização fora da escola. Segundo Resnick (1987), 

O processo de escolarização parece encorajar a ideia de que o “jogo da escola” é 

aprender regras simbólicas de vários tipos, de que não se supõe haver muita 

continuidade entre o que alguém sabe fora da escola e o que aprende na escola. Há 

provas crescentes, portanto, de que não somente a escolarização não contribui de 

modo direto e óbvio para o desempenho fora da escola, mas também de que o 

conhecimento adquirido fora da escola nem sempre é usado para suportar a 

aprendizagem na escola. A escolarização cada vez mais parece isolada do resto 

daquilo que fazemos. (p.15) 
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O mesmo fato parece acontecer com a língua inglesa, ou seja, os alunos estudam 

inglês praticamente por toda a vida escolar e parecem chegar ao final do ensino médio 

sem saber usar a língua de forma satisfatória.  Segundo Jorge (2009), a aprendizagem da 

língua inglesa “na escola frequentemente é voltada para tradução e memorização” 

(p.164) e “muitos professores trabalham sempre o famoso verbo to be, listas de palavras 

que precisam ser memorizadas, e outras práticas distantes das realidades socioculturais 

dos educando” (p.165). Sendo assim “o aluno tende a esquecer as regras gramaticais que 

aprendeu” (SCHMITZ, 2009:14).  

Vale ressaltar que este trabalho não tem como objetivo discutir o melhor método 

para o ensino de língua inglesa nas escolas regulares ou porque os alunos, ao final do 

ensino médio, parecem não falar inglês de forma satisfatória. Contudo, essas reflexões 

possuem uma relação íntima com o estudo da autonomia no ensino-aprendizagem de 

língua inglesa e com concepções de língua e de ensino que também serão discutidas 

nesta pesquisa, já que a visão de ensino-aprendizagem e de língua vão influenciar a 

abordagem metodológica a ser adotada. O método, segundo Bohn (2009), nasce “de um 

conjunto de premissas (regras) que definem uma teoria, sejam elas linguísticas, de 

aprendizagem ou do próprio paradigma científico em que essa teoria se define”. (p.171). 

Para entender essas relações entre o processo de ensino-aprendizagem de inglês e 

autonomia é necessário conhecer as concepções de autonomia abordadas neste trabalho. 

Conforme será discutido em capítulos subsequentes, a autonomia no ensino-

aprendizagem está relacionada à responsabilidade, atividade e reflexividade (OXFORD, 

2003), assim como também esse termo faz referência a uma visão da educação como 

espaço de emancipação (inter)pessoal e transformação social (VIEIRA, 2007). Assim 

sendo, entendo que o ensino, não só de língua inglesa, como de qualquer outra 

disciplina, não se limita à simples transmissão de conhecimento, ao contrário, deve 

haver transformação do conhecimento. A escola deveria ter o papel de conscientizar o 

aprendiz de que essa interação com os conhecimentos 'escolares' é capaz de transformar 

o ser humano, já que esses conhecimentos possibilitam aos indivíduos “novas formas de 

pensamento, de inserção e atuação em seu meio” (REGO, 2011: 104). 

Com todas essas questões em mente, resolvi ingressar no curso de mestrado para 

aprofundar meu conhecimento teórico sobre autonomia e ensino-aprendizagem de língua 

inglesa e para ter a oportunidade de continuar a pesquisar sobre o tema. Seguindo o 

mesmo percurso das pesquisas ao longo da graduação o meu interesse para o mestrado 
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também foi o de estudar a construção da autonomia de aprendizes pelo fato de ter 

encontrado dados muito interessantes ao longo das gerações de dados nas pesquisas do 

grupo de pesquisa, no que diz respeito à interação dos aprendizes ente si e a como se 

responsabilizam pelo aprendizado da língua inglesa. Contudo o foco desta investigação 

que era o aprendiz mudou para o professor em formação inicial ao longo do trabalho de 

pesquisa. As motivações para tal mudança serão descritas mais adiante. 

Esta pesquisa foi realizada em uma escola pública estadual situada na zona sul 

do Rio de Janeiro, contudo o contexto de pesquisa não foram as aulas regulares de inglês 

da escola, mas sim um projeto extracurricular. Isso implica que o contexto desta 

pesquisa, ou seja, a sala de aula, estava livre das exigências feitas a uma disciplina 

curricular, como programa a ser seguido, provas e notas. Esse fato, somado aos 

objetivos e características do projeto, que serão descritos em momento posterior desse 

trabalho, foram importantes para que esse contexto fosse considerado como propício a 

reflexões sobre o processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa e principalmente à 

construção da autonomia de professores e alunos.  

Na seção seguinte será feita uma breve introdução das questões sobre autonomia 

abordadas neste trabalho, assim como um resumo do que será discutido em cada 

capítulo. 
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2. INTRODUÇÃO 

 Este trabalho irá abordar questões referentes à construção da autonomia de professores 

em formação inicial em um contexto de ensino-aprendizagem de língua estrangeira. A 

autonomia nesse processo está relacionada com o ensino da língua de forma significativa e 

real (PAIVA; SENA, 2009), além de compreender os indivíduos como seres ativos, reflexivos 

e responsáveis (OXFORD, 2011). A língua “deve fazer sentido para o aprendiz em vez de ser 

apenas um conjunto de estruturas gramaticais” e o professor deve partir da premissa de que a 

“ língua deve ser ensinada em toda sua complexidade comunicativa” (PAIVA; SENA, 2009: 

33). Assim sendo, a concepção de autonomia e de língua que permeia este trabalho deve estar 

clara para que os objetivos sejam compreendidos. 

 Retomando a ideia de que o ensino não se limita à transferência de informação, 

entendo que, se assim fosse, seria um desperdício da capacidade humana de pensar, refletir, 

construir significados e sentimentos. Segundo Rego (2011), Vygotsky concebe o homem 

como um “ser que pensa, raciocina, deduz e abstrai, mas também como alguém que sente, se 

emociona, deseja, imagina e se sensibiliza” (p.120-121). De acordo com Vygotsky (2008),  

não é possível separar intelecto e afeto. Segundo ele 

 

A sua separação enquanto objetos de estudo é uma das principais deficiências da psicologia 
tradicional, uma vez que apresenta o processo de pensamento como um fluxo de 

pensamentos autônomos que pensam por si próprios, dissociado da plenitude da vida, das 

necessidades e dos interesses pessoais, das inclinações e dos impulsos daquele que pensa. 

Esse pensamento dissociado deve ser considerado tanto um epifenômeno sem significado, 

incapaz de modificar qualquer coisa na vida ou na conduta de uma pessoa, como alguma 

espécie de força primeva a exercer influência sobre a vida pessoal, de um modo misterioso 

e inexplicável. Assim, fecham-se as portas à questão da causa e origem de nossos 

pensamentos, uma vez que a análise determinista exigiria o esclarecimento das forças 

motrizes que dirigem o pensamento pra esse ou aquele canal. Justamente por isso, a antiga 

abordagem impede qualquer estudo fecundo do processo inverso, ou seja, a influência do 

pensamento sobre o afeto e volição. (p.9) 

 

Nesse mesmo sentido, Rubem Alves (2003) afirma que o professor, além de exercer o 

ensino/aprendizagem das disciplinas, precisa se transformar “num mestre de prazeres” (p.19). 

Mastrella-de-Andrade (2011) também afirma que as emoções estão presentes no ensino-

aprendizagem de língua estrangeira, constituindo-se como parte integrante desse processo 

(p.15).  Assim sendo, vejo a importância de professores e alunos estarem envolvidos 

mutuamente com o ensino-aprendizagem da língua inglesa, assim como de qualquer outra 

disciplina, para que ambos, sentindo-se responsáveis pelo processo, construam significados 

para suas vidas. 
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 O contexto desta pesquisa, que é o subprojeto de Letras-Inglês/UFRJ do 

PIBIB/CAPES
3
, - será descrito com mais detalhes no capítulo dedicado à descrição 

metodológica.  Contudo, vale adiantar que esse contexto possui um diferencial importante já 

que apesar de acontecer dentro de uma escola pública da cidade do Rio de Janeiro, por ser um 

projeto extraclasse, não está preso a algumas amarras curriculares, como cumprimento de 

conteúdo obrigatório e existência de avaliações formais. 

 Sendo assim, quando me deparei com esse novo contexto (a escolha desse contexto 

será descrita no capítulo da metodologia) os objetivos de pesquisa que estavam direcionados a 

um contexto regular de sala de aula sofreram algumas mudanças. O Subprojeto Letras-

Inglês/UFRJ do PIBID/CAPES, por sua vez, vem desde a sua criação carregado de ideias 

relacionadas a um processo de ensino-aprendizagem mais crítico no qual aspectos de 

autonomia estão presentes. O Subprojeto Letras-Inglês/UFRJ do PIBID/CAPES, segundo o 

seu projeto (Tílio, 2012), assume como pressuposto básico que a função do ensino de inglês 

na educação básica é inserir o aluno no mundo globalizado, tornando-o agente crítico na 

sociedade em que atua. Entre seus objetivos, o subprojeto visa construir espaços onde 

estudantes e docentes possam refletir sobre a função do ensino de inglês, desenvolver a 

autonomia do aprendiz, tornando-o não apenas responsável por sua aprendizagem, mas 

também um cidadão autônomo, agente na sociedade, e perceber a escola como espaço de 

formação e como objeto de estudo e reflexão. 

Dessa forma, entendendo que o projeto valorizava questões referentes à autonomia no 

ensino de língua inglesa, o objetivo deste trabalho foi analisar o processo de construção da 

autonomia dos professores em formação inicial que atuavam nesse subprojeto. 

 Para apresentar a pesquisa conduzida, esta dissertação foi organizada em três capítulos 

precedidos pelas considerações iniciais e por esta introdução e seguidos das considerações 

finais. São eles: um capítulo dedicado à fundamentação teórica sobre concepções de língua, 

ensino e autonomia, um capítulo sobre a abordagem metodológica do trabalho e um capítulo 

voltado para a análise e discussão dos dados gerados para esta pesquisa. 

 O capítulo dedicado à fundamentação teórica é divido em duas seções. A primeira 

teoriza sobre a função da língua e do ensino de línguas e a segunda seção aborda as 

                                                             
3 O Pibid (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a 

valorização da formação de professores para a educação básica. O programa concede bolsas a alunos de 

licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de Educação 

Superior (IES) em parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino. Os projetos devem 

promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica 

para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura e de um 

professor da escola. Fonte: http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid. Acesso em Novembro 2013. 

 

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid
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concepções de autonomia no contexto educacional e mais especificamente no contexto de 

ensino de língua inglesa. 

 O capítulo seguinte tem como objetivo expor a abordagem metodológica do trabalho e 

é dividido em oito seções que tratam dos objetivos e natureza da pesquisa, da busca pelo 

contexto de pesquisa, da descrição desse contexto, das expectativas do contexto de pesquisa, 

dos participantes estudados, das perguntas de pesquisa, da descrição da geração dos dados e 

das categorias de análise. 

 No capítulo de análise de dados apresento os dados gerados dialogando com a 

discussão teórica e tentando responder às minhas perguntas de pesquisa. Por fim, no capítulo 

das considerações finais, faço uma breve reapresentação da análise dos dados para tecer 

considerações necessárias aos desdobramentos dessa pesquisa e direcionar futuras pesquisas 

na área de autonomia e ensino-aprendizagem de língua estrangeira. 
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3. ENCAMINHAMENTOS TEÓRICOS 

 Este capítulo dedicado à fundamentação teórica tem o papel principal de dar um norte 

ao leitor, ajudando-o a dialogar com as minhas crenças e concepções teóricas, para que, 

compartilhando essa base teórica, possamos chegar à análise dos dados sabendo como vou 

compreender e discutir esses dados. Dessa forma, a interação com o leitor fica muito mais 

próxima e o diálogo muito mais enriquecedor. 

Como o objetivo desta pesquisa é estudar, em um contexto específico, o 

desenvolvimento da autonomia de professores de língua inglesa em formação inicial, é 

preciso entender que definição de autonomia guia este trabalho, assim como as concepções de 

língua e do processo de ensino-aprendizagem de línguas. Todos esses conceitos estão 

imbricados e dialogam entre si. 

Sendo assim, na primeira seção, é apresentada a concepção de língua que sustenta os 

propósitos do trabalho, assim como, suas funções. Na seção seguinte há uma discussão sobre 

o que significa ensinar uma língua e o papel do professor nesse processo de ensino-

aprendizagem de língua inglesa. Por fim, na terceira seção são abordadas as concepções de 

autonomia no contexto educacional e no ensino de língua inglesa, que embasam a visão que 

permeia este trabalho, para a análise e discussão dos dados. 

 

3.1. A Língua e suas Funções 
4
 

Inicio essa discussão delimitando os conceitos teóricos com os quais trabalho, citando 

a obra Marxismo e Filosofia da Linguagem (2010). Nela, Bakhtin nos alerta do perigo que 

corremos ao tentar delimitar nosso objeto de pesquisa, visto que podemos perder a essência 

desse objeto, sua natureza semiótica e ideológica. Igualmente preocupado com a delimitação 

do objeto de estudo de pesquisadores da linguagem, Rajagopalan (2003) entende que a 

linguística possui certa peculiaridade, pois “na tentativa de compreender seu objeto de estudo, 

a linguagem, ela é obrigada a proceder valendo-se, enquanto instrumento de análise, do objeto 

mesmo, isto é, da própria linguagem” (p. 23). Por um período, essa distinção entre objeto de 

pesquisa e instrumento (linguagem), tornou-se necessária para que os estudos da linguagem 

passassem a ser vistos como ciência. 

                                                             
4 No título dessa seção adotei a terminologia ‘língua’, sem a intenção de entrar na discussão entre as diferentes 

concepções de língua e linguagem. Para o objetivo desse trabalho ambos vão se referir à como agimos e à como 

entendemos o mundo, no qual estamos inseridos.  
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Na tentativa, então, de se firmar como ciência, a linguística se aproximou dos métodos 

das ciências exatas e se distanciou dos procedimentos das áreas humanas. Essa tendência fica 

bem clara nas palavras de Newmeyer (1986) ao afirmar que a linguística se preocupa em 

 

abordar a linguagem como um cientista natural estudaria um fenômeno físico, isto é, 

concentrando-se naqueles seus atributos que existem independentemente das crenças e dos 

valores dos falantes individuais de uma determinada língua ou da natureza da sociedade na 

qual a língua é falada (1986:5-6).5 

 

Essa crença de que é possível investigar com neutralidade parecia se encaixar muito 

bem no conceito de língua como algo fechado em si e autossuficiente. Contudo, tanto esse 

conceito de língua, como o de neutralidade na pesquisa, não se sustentam.  Bakhtin (1997 ) 

afirma que “viver significa ocupar uma posição de valores  em cada um dos aspectos da vida, 

significa ser numa ótima axiológica” (p.202) . O autor ainda acrescenta na obra Para uma 

Filosofia do Ato Responsável que “a linguagem desenvolveu-se a serviço do pensamento 

participante e do ato” (p.84) e que 

 

A palavra viva, a palavra plena, não tem a ver com o objeto inteiramente dado: pelo simples 

fato de que eu comecei a falar dele, já entrei em uma relação que não é indiferente, mas 

interessado-afetiva, e por isso a palavra não denota um objeto como de algum modo 

presente, mas expressa também com a sua entonação (uma palavra realmente pronunciada 

não pode evitar de ser entoada, a entonação é inerente ao fato mesmo de ser pronunciada) a 

minha atitude avaliativa em relação ao objeto – o que nele é desejável e não desejável – e 

desse modo, movimenta-o em direção do que ainda está por ser determinado nele, torna-se 

momento de um evento único (2010:85-86). 

 

Na obra Marxismo e Filosofia da Linguagem (2010) Bakhtin reforça que o uso da 

língua está sempre atrelado a um sentido ideológico ou vivencial, já que “não são palavras o 

que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes 

ou triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc.” (BAKHTIN, 2010: 98). Ele entende que nós 

somente reagimos às palavras que nos despertam ressonâncias ideológicas ou concernentes à 

vida. Fica claro, então, que a língua, para a consciência dos indivíduos que a falam, de 

maneira alguma pode se apresentar como um sistema de formas normativas. Um sistema de 

normas consegue apenas nos distanciar da “realidade evolutiva e viva da língua e de suas 

funções sociais” (p.112)  

Ainda nessa mesma obra, Bakhtin (2010) entende que a língua vive e evolui 

historicamente na comunicação verbal concreta, não no sistema linguístico abstrato das 

                                                             
5 “approach language as a natural scientist would study a physical phenomenon, that is, by focusing on those of 

its properties that exist apart from either the beliefs and values of the individual speakers of a language or the 

nature of the society in which the language is spoken” p.5-6 
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formas da língua e nem no psiquismo individual dos falantes.  Da mesma forma, Rajagopalan 

(2003), parafraseando as palavras de Fairclough (1992), afirma que para a concepção de 

língua como um sistema abstrato, “a língua é abordada como ela poderia ser num mundo ideal 

e paradisíaco e não como ela de fato é em nosso mundo vivido” (p.27). 

A essência da linguagem “não é que ela refere, mas que pessoas referem (e fazem 

muito mais) usando-a. O que é fundamental é a atividade” (WITTGENSTEIN, 1935: apud 

NEWMAN E HOLZMAN, 2002: 67). Na mesma linha de pensamento, Clark (2000) entende 

que “a linguagem é usada para se fazer coisas” (p.55), ou seja, “as línguas como as 

conhecemos não existiriam se não fosse pelas atividades sociais das quais elas são 

instrumentos” (p.77). Segundo esse pesquisador, o uso da linguagem é uma forma de ação 

conjunta. Na verdade, não é a soma de um falante falando e de um ouvinte escutando, mas 

sim uma coordenação das ações como um conjunto único. O uso da linguagem incorpora 

ações tanto individuais, quanto processos sociais.  Sendo assim, estudar a linguagem sob as 

perspectivas individual ou social, isoladamente, parece se tornar, inaplicável. Nessa 

perspectiva, a linguagem deve ser estudada e entendida, tanto como uma ciência cognitiva, 

quanto social. 

Faraco (2009) interpreta a concepção de linguagem de Bakthin e seu Círculo como 

“bastante engenhosa” (p.51), já que para o Círculo de Bakhtin é a linguagem que funda a 

“articulação social/individual. Sua materialidade permite uma abordagem não-idealista da 

consciência; sua heterogeneidade, uma abordagem não-determinista; e sua dinâmica 

responsiva é o ponto de convergência do individual e do social” (p.151-152). 

Assim, entender a linguagem e o pensamento divorciados “de suas origens sociais é 

coagir e distorcer como pensamos e como falamos” (NEWMAN e HOLZMAN, 2002: 161). 

A função primordial da fala é a comunicação, o contato social, tanto para adultos quanto para 

crianças, e mesmo a fala mais primitiva da criança é “essencialmente social” (VYGOTSKY, 

2008:22). Vygotsky ainda acrescenta que “o verdadeiro curso do desenvolvimento do 

pensamento não vai do individual para o socializado, mas do social para o individual” 

(p.24).1
6
 

Sendo assim, a linguagem, segundo Vygotsky (2008), determina o desenvolvimento 

do pensamento “pelos instrumentos linguísticos do pensamento e pela experiência 

                                                             
6
 Vygotsky faz referência à teoria do desenvolvimento do pensamento de Piaget, que “baseia-se na premissa, 

extraída da psicanálise, de que o pensamento infantil é original e naturalmente autístico, só se transformando em 

pensamento realista sob uma longa e persistente pressão social” (Vygotsky, 2008:p.15). Segundo essa teoria 

existe algo entre esse pensamento autístico (individual) e o pensamento socializado, que é o pensamento 

egocêntrico. Portanto, essa teoria do desenvolvimento do pensamento entende que o curso normal seria do 

individual para o social.  
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sociocultural da criança” (2008: 62), ou seja, “o crescimento intelectual da criança depende de 

seu domínio dos meios sociais do pensamento, isto é, da linguagem” (p.63).  

Para resumir essa discussão sobre a concepção de língua adotada ao longo desse 

trabalho, volto à obra Marxismo e Filosofia da Linguagem, na qual Bakhtin apresenta um 

resumo de sua teorização sobre a natureza da língua. Para Bakhtin, a abstração não dá conta 

da realidade concreta da língua; o processo de evolução ininterrupto da língua se realiza 

através da interação verbal social dos locutores; as leis da evolução linguística são 

essencialmente sociológicas; “a criatividade da língua não pode ser compreendida 

independentemente dos conteúdos e valores ideológicos que a ela se ligam”(p.132);  e “a 

estrutura da enunciação é uma estrutura puramente social” (p.132), ou seja, “a enunciação 

como tal só se torna efetiva entre falantes” (p.132). 

Portanto, entendo que “as línguas não são meros instrumentos de comunicação” 

(RAJAGOPALAN, 2003: 69), na verdade “as línguas são a própria expressão das identidades 

de quem delas se apropria” (RAJAGOPALAN, 2003: 69). Partindo dessa visão de língua, 

encaminho essa discussão teórica para a importância e a função do ensino de uma outra 

língua, no caso deste estudo, a língua inglesa. Rajagopalan (2003) entende que “quem transita 

entre diversos idiomas está redefinindo sua própria identidade. Dito de outra forma, quem 

aprende uma língua nova está se redefinindo como uma nova pessoa” (p.69).  

 

3.2. O Ensino de Línguas 

Acerca da concepção de língua adotada neste trabalho, o processo de ensino-

aprendizagem de uma língua estrangeira não deveria se limitar ao ensino de estruturas 

gramaticais da língua, nem à memorização de diálogos pré-determinados, e nem à 

necessidade de conseguir falar igual a um nativo. 

No que diz respeito à questão da necessidade de falar inglês como um nativo, seria um 

pouco difícil encontrar um padrão para esse falante nativo. Isso porque o número de falantes 

nativos da língua inglesa é inferior ao número de falantes “não nativos”. Graddol (2000) já 

profetizava em 1997 que “daqui a uma década, o número de pessoas que falam inglês como 

segunda língua ultrapassará o número de falantes nativos” (p.2). 
7,8

. Além disso, vale 

acrescentar que levando em consideração a realidade das diversidades multiculturais e 

multilinguísticas do mundo contemporâneo, as comunidades imaginárias de Kachru (inner 

                                                             
7 Todas as traduções desse trabalho foram feitas por mim. 
8 Graddol (2000) “ within a decade or so, the number of people who speak English as a second language will 

exceed the number of native speakers” (p.2). 
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circle/outer circle/expanding circle)
9
 como sendo estáticas e imutáveis, devem ser repensadas 

e re-imaginadas (Schimtz, 2014). Segundo Schimtz (2014) “as nações do círculo interno estão 

cada vez mais se tornando similares aos círculos externos e em expansão”
10

 (p.31) , ou seja, as 

fronteiras desse círculos estão se fundindo, visto que “nem todas as pessoas são enraizadas, já 

que possuem identidades internacionais ou transnacionais”
11

 (p.31). 

A língua inglesa é usada mais frequentemente, segundo Canagarajah (2007), como 

uma língua de contato entre falantes de diferentes nacionalidades em contexto de 

comunicação transnacional. Dessa forma, perde-se o sentido a exigência de sotaques e 

pronúncias semelhantes à de nativos, assim como a reprodução de regras gramaticais 

normativas. Ainda de acordo com Canagajarah (2007), os falantes multilíngues não se guiam 

por normas de terceiros, na verdade, eles “estão construindo suas próprias normas”
12

 (p.927) e 

ainda acrescenta que em função do inglês, como língua franca, 

 

ser construído intersubjetivamente considerando as especificidades da situação e dos 
participantes, é difícil determinar uma base para acessar a proficiência desses falantes.(...) 

Temos que julgar a proficiência, a inteligibilidade e o sucesso comunicativo em função de 

cada contexto e seus participante. Na verdade, o mais importante, é interpretar o significado 

do uso da língua inglesa a partir da perspectiva do participante, sem impor os padrões de 

quem está pesquisando ou critérios externos à situação em questão. (p.927) 

 

 Para que essa discussão teórica sobre o ensino-aprendizagem de língua inglesa possa 

continuar, posiciono-me quanto às questões sobre ensino-aprendizagem de uma forma geral, 

verificando como se dá esse processo e quais são as funções dos professores e alunos no 

ensino-aprendizagem. Em seguida me estenderei para as especificidades do ensino-

aprendizagem de inglês.  

Em primeiro lugar é necessário entender que “educar sempre significa mudar” 

(VYGOTSKY, 2010:140), que aprendizagem não significa transmitir ou assimilar conteúdo, e 

que “aprendizagem, transformação e mudança estão sempre mutuamente implicados”(LAVE 

e WENGER, 2002: 173).  Daniels (2003) acrescenta que a transmissão e aquisição de 

informações não estavam no escopo de estudo de Vygotsky. Ao contrário, ele criticava as 

formas de educação que se baseavam na transmissão de conhecimento e que sobrecarregavam 

                                                             
9 Referência ao modelo de “World Englishes” proposto por Kachru na década de 1980 que posiciona o inglês no 

mundo em três círculos concêntricos: o círculo interno onde a língua funciona como uma L1 (EUA, Reino 

Unido), o círculo externo onde a língua funciona como L2 (povos subjugados pelo poderio britânico – India, 

Nigéria), e o circulo em expansão onde o inglês é estudado como língua estrangeira (Brasil). 
10 “The inner circle nations are becoming more and more similar to both the outer circle and expanding circle” 

(p.31) 
11 “Not all people are rooted for they have international or transnational identities” (p.31). 
12  Canagajarah (2007) “they are constructing their own norms” (p.927) 
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os alunos com fatos isolados e insignificantes. Assim, a instrução formal não deve objetivar a 

aquisição de habilidades e conhecimentos, mas sim o desenvolvimento geral do aluno. 

“Educar significa, antes de mais nada, estabelecer novas reações, elaborar novas formas de 

comportamento” (VYGOTSKY, 2010: 65) 

Adicionalmente, um ponto de partida para qualquer trabalho educativo deve ser a 

emoção (VYGOTSKY, 2010). Vygotsky (2010) entende que o professor deve buscar a 

emoção do aluno e que esta esteja ligada ao novo conhecimento, “todo resto é saber morto, 

que extermina qualquer relação viva com o mundo” (p.144). Nas palavras de Rego (2011), 

Vygotsky “concebe o homem como um ser que pensa, raciocina, deduz e abstrai, mas também 

como alguém que sente, se emociona, deseja, imagina e se sensibiliza” (p.120-121). Ela ainda 

acrescenta que Vygotsky não separa o intelecto do afeto pelo fato de ter buscado uma 

abordagem abrangente que seja capaz de compreender o indivíduo com uma totalidade.  

Por sua vez, Vygotsky (2010) afirma que “nenhuma pregação moral educa tanto 

quanto uma dor viva, um sentimento vivo” (p.143) e corrobora 

 

referimo-nos à relação entre intelecto e afeto. A sua separação enquanto objetos de estudo é 

uma das principais deficiências da psicologia tradicional, uma vez que esta apresenta o 

processo de pensamento como um fluxo autônomo de pensamentos que pensam a si 

próprios, dissociado da plenitude da vida, das necessidades e dos interesses pessoais, das 

inclinações e dos impulsos daquele que pensa. Esse pensamento dissociado deve ser 

considerado tanto um epifenômeno sem significado, incapaz de modificar qualquer coisa na 
vida ou na conduta de uma pessoa, como alguma espécie de força primeva a exercer 

influência sobre a vida pessoal, de um modo misterioso e inexplicável. Assim, fecham-se as 

portas à questão da causa e origem de nosso pensamentos, uma vez que a análise 

determinista exigiria o esclarecimento das forças motrizes que dirigem o pensamento para 

esse ou aquele canal. Justamente por isso, a antiga abordagem impede qualquer estudo 

fecundo do processo inverso, ou seja, a influência do pensamento sobre o afeto e a volição. 

(VYGOTSKY, 2008: 9) 

 

 As palavras de Vygotsky nos fazem entender que o intelecto não está dissociado do 

todo que é o indivíduo. Esse indivíduo que sente, deseja, sorri e também sofre não existe em 

um vácuo social, na verdade ele está envolto pelas inúmeras experiências vivenciadas ao 

longo de sua história. Portanto,   

 

o maior erro da escola foi ter se fechado e se isolado da vida com uma cerca alta. A 

educação é tão inadmissível fora da vida quanto a combustão sem oxigênio ou a respiração 

no vácuo. Por isso o trabalho educativo do pedagogo deve estar necessariamente vinculado 

ao seu trabalho criador, social e vital (VYGOTSKY, 2010: 456). 

 

 A vida cotidiana deve estar necessariamente presente dentro da sala de aula e o 

professor deve agir para “entrelaçar a compreensão cotidiana e a escolarizada” (DANIELS, 
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2003: 153) e dessa forma criar “um ambiente de sala de aula que permita que a natureza social 

da aprendizagem se expresse” e consequentemente “aumentar a aprendizagem” (NEWMAN e 

HOLZMAN, 2002: 87). 

 Quando a escola consegue fazer essa interação entre o conhecimento cotidiano e o 

escolarizado, o ser humano se transforma, já que 

 

as atividades desenvolvidas e os conceitos aprendidos na escola (que Vygotsky chama de 

científicos) introduzem novos modos de operação intelectual: abstrações e generalizações 

mais amplas acerca da realidade (que por sua vez transformam os modos de utilização da 

linguagem). Como consequência, na medida em que a criança expande seus conhecimentos, 
modifica sua relação cognitiva com o mundo (REGO, 2011:104). 

 

Essa relação entre esses dois tipos de conhecimento é fundamental no processo de 

ensino-aprendizagem porque o aprendizado começa muito antes do primeiro contato com a 

escola. Na verdade, “qualquer situação de aprendizado, com o qual a criança se defronta na 

escola, tem sempre uma história prévia” (VYGOTSKY, 2007: 94), já que essa criança 

construiu uma série de conhecimentos ao interagir com o mundo que a cerca. 

A aprendizagem deve ser entendida, portanto, como uma prática social, pois, 

“aprender, pensar e saber são relações entre pessoas em atividade no mundo, com o mundo e 

surgidas do mundo socialmente e culturalmente estruturado” (LAVE e WENGER, 2002:168). 

O pleno desenvolvimento do indivíduo está intimamente ligado ao aprendizado, que se realiza 

a partir da interação em um determinado grupo sócio-histórico-cultural. Nessa perspectiva, “o 

aprendizado humano pressupõe uma natureza social específica e um processo através do qual 

as crianças penetram na vida intelectual daqueles que as cercam” (VYGOTSKY, 2007: 100).  

Retomo, nesse momento da discussão sobre ensino-aprendizagem, uma questão já 

mencionada para me auxiliar no entrelaçamento e próximos encaminhamentos dessas 

questões. Vygotsky (2010) entende que “não é tão importante ensinar certo volume de 

conhecimento quanto educar a habilidade para adquirir esses conhecimentos e utilizá-los” 

(p.448). E ainda diz que “a mais importante exigência que se faz a um professor (...) é que ele 

deixe a condição de estojo e desenvolva todos os aspectos que respiram dinamismo e vida” 

(p.449). Sobre o professor recai um novo papel, diferente do simples transmissor de 

conhecimento, cabe-lhe tornar-se organizador do meio social. Isso porque se entende que não 

se pode educar o outro, ou seja, é “impossível exercer influência imediata e provocar 

mudanças no organismo alheio” (VYGOTSKY, 2010: 64), “o próprio aluno se educa” 

(p.448). Sob este ponto de vista, o aluno deixa de ocupar uma posição passiva diante do 

aprendizado e ambos, professor e aluno, em colaboração, são responsáveis pela promoção da 
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aprendizagem. Na verdade, o processo educativo é “trilateralmente ativo” (VYGOTSKY, 

2010:73); é ativo o aluno, é ativo o mestre, é ativo o meio criado entre eles; além de ser um 

processo “movido a saltos, revolucionário de embates contínuos entre o homem e o mundo” 

(VYGOTSKY, 2010: 73). 

 A formação do sujeito coletivo de aprendizagem só é possível pela “associação das 

atividades e capacidades intelectuais e práticas de aprendizes e professores”
13

 

(ENGENSTRON, 1984: 144). Segundo Vygotsky (2007) o “aprendizado desperta vários 

processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar somente quando a criança 

interage com pessoas em seu ambiente e quando em cooperação com seus companheiros” 

(p.103), “em colaboração os sujeitos vão além de suas possibilidades imediatas” (LIBERALI, 

2009: 248). Sob esse ponto de vista, o meio social é a verdadeira alavanca do processo 

educacional, e o papel do professor consiste em direcionar essa alavanca. 

Paulo Freire (2008) diz que 

 

a grande tarefa do sujeito que pensa certo não é transferir, depositar, oferecer, doar ao 

outro, tomado como paciente de seu pensar, a intelegibilidade das coisas, dos fatos, dos 

conceitos. A tarefa coerente do educador que pensa certo é, exercendo como ser humano a 

irrecusável prática de inteligir, desafiar o educando com quem se comunica, produzir sua 
compreensão do que vem sendo comunicado. Não há intelegibilidade que não seja 

comunicação e intercomunicação e que não se funde na dialogicidade. O pensar certo por 

isso é dialógico (p.38). 

 

Sigo adiante esse percurso teórico que iniciou na linguagem e suas funções sociais, 

passou pela educação, com o entendimento segundo o qual a escola deve interagir com a vida 

cotidiana e de que professores e alunos são seres dialógicos que colaborativamente constroem 

o conhecimento, para finalizar com a discussão da função e das especificidades do ensino-

aprendizagem da língua inglesa. 

 Busco em Rajagopalan (2003) o fio condutor para essa discussão, quando ele afirma 

que “o verdadeiro propósito do ensino de línguas estrangeiras é formar indivíduos mais 

capazes de interagir com pessoas de outras culturas e modos de pensar e agir. Significa 

transformar-se em cidadãos do mundo” (p.70). Ainda acrescenta que  

 

as atividades de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras fazem parte de um processo 

muito mais amplo que podemos chamar de redefinição cultural. Nesse processo, não faz o 

menor sentido falar em termos de perdas e ganhos. Nós simplesmente nos transformamos 

em outras pessoas. (p.70) 

 

                                                             
13 “by pooling the intellectual and practical activities and capacities of pupils and teachers” (p.144) 
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 A aprendizagem de uma língua estrangeira (nesse caso o inglês) não objetiva apenas o 

aprendizado, mas também e principalmente o desenvolvimento. A atividade de ensinar a 

língua estrangeira como uma estrutura pronta e com foco na norma “veda-nos os olhos para as 

possibilidades de significar e fazer sentido com e na língua estrangeira, de tornar essa língua 

um pouco nossa” (FERREIRA, 2012: 81). Segundo Rajagopalan (2003), “é preciso dominar a 

língua estrangeira, fazer com que ela se torne parte da nossa própria personalidade; e jamais 

permitir que ela nos domine” (p.70). 

 Para que a língua estrangeira não nos domine é vital que professores e alunos tenham 

consciência do que essa língua significa para eles.  De acordo com Neres e Nicolaides (no 

prelo), ao analisarem narrativas de alunos de um projeto social de qualificação profissional na 

cidade do Rio de Janeiro, observaram que os alunos parecem supervalorizar a língua inglesa 

e, por muitas vezes, demonstram possuir uma atitude de subserviência quando comparados 

aos turistas estrangeiros dado ao valor simbólico agregado à língua inglesa no mundo 

hodierno e até a relação com a cultura norte-americana e britânica. Esse fator pode ter uma 

relação com sua nova área de aprendizagem, no caso a de hotelaria, em que uma das funções é 

exatamente a de "servir" o turista/hóspede, mas pode também ser oriundo de sua origem 

socioeconômica baixa, em que de forma geral estão pouco acostumados a serem valorizados 

na escala social. 

O inglês, em nossa sociedade, está ligado à mobilidade social, ou seja, ao acesso (à 

informação). Por estar associado às redes de comunicação, visto que “nada de importante se 

faz sem discurso” (SANTOS, 2000: 74), o acesso a língua inglesa nos expõe a 

heterogeneidade do mundo, facilitando o nosso entendimento do mundo em que vivemos. 

Esta é uma tarefa fundamental para a mudança, pois é impossível mudar o que não 

conhecemos (MOITA LOPES, 2006) 

 A partir dessas leituras, a concepção de professor de inglês muda bastante, 

principalmente o como agir em sala de aula, visto que, na prática, o professor vai, de fato, 

ensinar inglês. Retomando o que já foi exposto anteriormente, sobre o fato de o inglês ter 

deixado de “ser propriedade dessa ou daquela nação, desse ou daquele país” 

(RAJAGOPALAN, 2009: 41); esse inglês chamado de ‘World English’ por Rajagopalan 

(2009) ou ‘Lingua Franca English’ por Canagarajah (2007) não possui falantes nativos. 

Segundo Rajagopalan (2009) esse “World English’ que é falado por quase um terço de seres 

humanos “pertence a todos aqueles que dela fazem algum uso no seu dia a dia” (p.42). Nesse 

contexto muitas perguntas surgem e entre elas se algum método de ensino de línguas 

estrangeiras se encaixa nessa visão de ensino de inglês. Como o objetivo desta pesquisa não 
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diz respeito a métodos de ensino, não vou me estender nessa questão, contudo, faz-se 

necessário abordar esse tema, mesmo que de forma resumida, pois irá enriquecer a  discussão 

teórica sobre ensino-aprendizagem da língua inglesa. 

 De acordo com Kumaravadivelu (2003), os métodos para ensino de línguas 

estrangeiras ignoram e rejeitam os conhecimentos e interesses locais, uma vez que o foco do 

ensino recai sobre a língua estrangeira e não sobre o usuário real dessa língua. Ainda segundo 

Kumaravadivelu (2003) esses métodos têm como objetivo o consumo global, assumem que os 

aprendizes são homogêneos e que todos desejam falar e se comportar como os falantes 

nativos da língua. Seguir um método de ensino, nessa linha de raciocínio, seria tentar encaixar 

todos os aprendizes em um mesmo molde, como se todos fossem iguais e aprendessem da 

mesma forma.    

Quando me deparei pela primeira vez com um texto que abordava o pós-método, de 

imediato me interessei e vi nele uma saída para essa prisão, que os métodos de ensino nos 

coloca. Essa prisão sempre foi muito incômoda para mim, nunca me senti à vontade, tendo 

que dar aulas de inglês com um script nas mãos. Tive, então, uma identificação com o pós-

método, principalmente pelo fato de que essa abordagem de ensino-aprendizagem de línguas 

dialoga com a visão de autonomia no ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras que 

construí ao longo da minha caminhada acadêmica. 

 Segundo Kumaravadivelu, o conceito de pós-método “significa uma busca por uma 

alternativa para o método ao invés de um método alternativo” (2003: 544). 
14

 Ele entende que 

qualquer tentativa para encontrar um novo método, entendendo método dentro da perspectiva 

discutida nos parágrafos anteriores, o mesmo estará condicionado a sofrer das limitações já 

discutidas. O que Kumaravadivelu sugere, então, é o que ele denomina de “Pedagogia do Pós-

Método”. 

 A pedagogia do Pós-Método consiste de três parâmetros: particularidade, 

praticabilidade e possibilidade. A particularidade diz respeito à sensibilidade do programa do 

ensino de línguas ao contexto específico, no qual se situam professores específicos, alunos 

específicos, buscando objetivos específicos, em contextos socioculturais específicos. O 

parâmetro da praticabilidade se refere à relação entre teoria e prática, ou seja, tem como 

objetivo uma “teoria da prática individualizada criada pelo professor na prática” (p.544)
15

. Por 

fim, o parâmetro da possibilidade tem sua origem na pedagogia crítica Freireana, que busca o 

                                                             
14 Kumaravadivelu (2003: p.544) “signifies a search for an alternative to method rather than an alternative 

method”. 
15 Kumaravadivelu (2003: 544)  “personal theory of practice generated by the practicing teacher” 
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empoderamento de alunos e professores para que motivados por suas próprias experiências 

sócio-histórico-culturais e com um olhar crítico se apropriem da língua inglesa e a usem de 

acordo com suas próprias visões e valores. 

 Além desses parâmetros, na pedagogia do pós-método, Kumaravadivelu propõe uma 

estrutura macroestratégica, que consiste de princípios norteadores, a partir dos quais 

professores serão capazes de criar suas próprias microestratégias. Estas sim, levam em 

consideração as especificidades de cada contexto sócio-histórico-cultural, permitindo que 

professores e alunos em colaboração façam da sala de aula de língua inglesa um lugar onde, 

de fato, ocorra ensino-aprendizagem. 

 De forma bem resumida as macroestratégias propostas por Kumaravadilevu objetivam 

maximizar as oportunidades de aprendizagem, a partir do papel do professor como mediador 

do conhecimento; minimizar os desencontros entre os objetivos de professores e alunos; 

facilitar oportunidades de interação significativa aluno-aluno e aluno-professor; promover a 

autonomia do aprendiz; instigar a consciência linguística; contextualizar o uso da língua; 

garantir relevância social para o ensino e enfatizar que aprendizes são informantes culturais e 

sendo assim são peças fundamentais para o sucesso no aprendizado da língua. 

 Entendo que a abordagem pedagógica do pós-método busca empoderar professores 

para que não reproduzam metodologias prontas e descontextualizadas, mas sim, desenvolvam 

uma pedagogia baseada no conhecimento e compreensão do seu contexto específico, 

valorizando o papel do aluno como informante de conhecimento e que então em conjunto 

alunos e professores possam recriar suas salas de aula para que o ensino-aprendizagem da 

língua inglesa seja de fato útil, significativo e bem-sucedido. A partir dessas considerações 

sobre o pós-método que valoriza um ensino contextualizado no qual professores e alunos 

participam ativamente da construção do conhecimento, encaminharei a discussão sobre 

autonomia no ensino-aprendizagem de línguas. Na verdade, é possível perceber que há muitos 

entrelaçamentos entre essa abordagem para sala de aula e a concepção de autonomia abordada 

nesse trabalho. 

 

3.3. A Autonomia no Contexto Educacional e no Ensino de Língua Inglesa 

   Não há como falar em autonomia no contexto educacional sem citar Paulo 

Freire. Suas palavras sempre nos fazem refletir e repensar de forma crítica o nosso papel 

como professor e principalmente como ser humano. Freire (2008) diz 
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Outro saber necessário à prática educativa (...) é o que fala do respeito devido à autonomia 

do ser do educando. Do educando criança, jovem ou adulto. (...) O respeito à autonomia e à 

dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder 

uns aos outros. (...) O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto 

estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mas precisamente, a sua sintaxe e a sua 

prosódia: o professor que ironiza o aluno, que o minimiza, que manda que ‘ele se ponha em 

seu lugar’ ao mais tênue sinal de sua rebeldia legítima, tanto quanto o professor que se 

exime do cumprimento de seu dever de propor limites à liberdade do aluno, que se furta ao 

dever de ensinar, de estar respeitosamente presente à experiência formadora do educando, 

transgride os princípios fundamentalmente éticos de nossa existência (p.59-60). 

 

 Essa citação de Paulo Freire já nos faz perceber que o conceito de autonomia não está 

associado às questões relacionadas a alunos autodidatas, ou a estratégias para estudar sozinho, 

sem o auxílio de um professor. Na verdade, essa concepção de autonomia ligada ao 

afastamento do aluno da figura do professor não condiz, de forma alguma, com as concepções 

de linguagem e de ensino-aprendizagem já discutidas ao longo do texto. Pelo contrário, as 

palavras de Freire nos fazem compreender que deve existir um laço forte entre professores e 

alunos, laço esse que se fundamenta principalmente no respeito. 

 Pensar sobre autonomia na área da educação, sempre teve seu espaço ao longo da 

nossa história. Rousseau, em sua obra Emílio de 1762, já falava de autonomia ao propor um 

novo modelo de educação que deveria seguir os impulsos e inclinações do aprendiz. 

Adicionalmente, Rousseau tinha uma visão de educação que priorizava a formação de um 

cidadão para o mundo em detrimento da uma formação conteudista. Ele afirmou: 

 

pouco me importa que destinem meu aluno à espada, à Igreja ou à barra. Antes da vocação 

dos pais, a natureza o chama para a vida humana. Viver é o ofício que quero ensinar-lhe. 

Ao sair de minhas mãos, concordo que não será nem magistrado, nem soldado, nem padre; 

será homem, em primeiro lugar; tudo o que o homem deve ser, ele será capaz de ser, se 

preciso, tão bem quanto qualquer outro; e, ainda que a fortuna o faça mudar de lugar, ele 
sempre estará no seu. Nosso verdadeiro estudo é a condição humana (ROUSSEAU, 2004: 

14-15) 

 

O filósofo John Dewey também deixou grandes contribuições no campo da autonomia, 

principalmente no que diz respeito à relação entre educação e participação social. Segundo 

Dewey (2001) a educação é uma função social que demanda a “participação na vida dos 

grupos sociais nos quais cada indivíduo pertença”
16

 (p.59).  Dewey (2001) também entendia 

que as reformas educacionais eram essenciais para atacar a passividade da educação 

tradicional. Ele afirmava que “educação não é uma relação de contar e ser contado, mas sim 

um processo ativo e de construção” (p. 29)
17

. Dewey enfatizava que a  

                                                             
16 “participation in the life of the group to which they belong” (p.59) 
17 “education is not an affair of «telling» and being told, but an active and constructive process” (p.29) 
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“alternativa para suprir disciplinas com conteúdos prontos e ouvir reproduções precisas não 

deve ser a quietude, mas sim, participação, e a capacidade de compartilhar nas atividades. 

Nessas atividades compartilhadas, o professor é um aprendiz, e o aprendiz sem saber, é um 

professor”18 (p.112) 

 

 Outra grande contribuição para os estudos em autonomia na educação vêm de 

Immanuel Kant. Na sua obra Sobre a Pedagogia ele afirma que a criança não deve se tornar 

um imitador cego, sob a pena de que jamais seja um homem ilustrado e de mente serena. 

“Entretanto, não é suficiente treinar as crianças; urge que aprendam a pensar” (KANT,1996:  

28). 

 Retomando Paulo Freire, vale ressaltar que ele, em momento nenhum de sua obra 

“Pedagogia da Autonomia”, define diretamente o que ele entende por autonomia, porém ao 

folhearmos esta obra encontramos esse conceito imbricado na sua fala. Os títulos dos 

capítulos dessa obra nos dão um norte para essa definição. No primeiro capítulo que é 

intitulado “Não há docência sem discência”, Freire (1996) afirma que “ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (1996: 22), 

também diz que “o educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática 

docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão” (p.26) e 

ainda acrescenta que “nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se 

transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado 

do educador, igualmente sujeito do processo” (p.26). 

 Novamente a ideia de que ensinar não é transferir conhecimento vem abrindo o 

segundo capítulo do livro. Por fim, o terceiro capítulo traz como título o fato de que ensinar é 

uma especificidade humana. Freire diz 

 

Posso saber pedagogia, biologia como astronomia, posso cuidar da terra, posso navegar. 

Sou gente. Sei que ignoro e sei que sei. Por isso, tanto posso saber o que ainda não sei 

como posso saber melhor o que já sei. E saberei tão melhor e mais autenticamente quanto 

mais eficazmente construa minha autonomia em respeito à dos outros. (...) Este é outro 

saber indispensável à prática docente. O saber da impossibilidade de desunir o ensino dos 

conteúdos da formação ética dos educandos. De separar prática de teoria, autoridade de 

liberdade, ignorância de saber, respeito ao professor de respeito aos alunos, ensinar de 

aprender. Nenhum destes termos pode ser mecanicistamente separado, um do outro. Como 

professor, tanto lido com minha liberdade quanto com minha autoridade em exercício, mas 

também diretamente com a liberdade dos educandos, que devo respeitar, e com a criação de 

sua autonomia bem como com os ensaios de construção de autoridade dos educandos. 
Como professor não me é possível ajudar o educando a superar sua ignorância se não 

supero permanentemente a minha. Não posso ensinar o que não sei. Mas, este, repito, não é 

                                                             
18 “the alternative to furnishing ready−made subject matter and listening to the accuracy with which it is 

reproduced is not quiescence, but participation, sharing, in an activity. In such shared activity, the teacher is a 

learner, and the learner is, without knowing it, a teacher” (p.112) 
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saber de que apenas devo falar e falar com palavras que o vento leva. É saber, pelo 

contrário, que devo viver concretamente com os educandos. O melhor discurso sobre ele é 

o exercício de sua prática. É concretamente respeitando o direito do aluno de indagar, de 

duvidar, de criticar que “falo” desses direitos. A minha pura fala sobre esses direitos a que 

não corresponda a sua concretização não tem sentido (p.94-95). 

 

 Esse passeio pela obra Pedagogia da Autonomia nos faz entender que autonomia está 

atrelada a respeito, a responsabilidade para comigo mesmo e para com os outros, criticidade 

em relação ao conteúdo ensinado, à abordagem dos professores, à instituição de ensino e à 

sociedade, voz para ser ouvido e para agir, concretude da vida real, e conhecimento, pois só 

posso criticar, criar e construir algo que conheço.  

 Dando continuidade a essa visão de educação que envolve criticidade, respeito e 

responsabilidade, cito a fala de uma professora e pesquisadora na área de autonomia no 

processo de ensino-aprendizagem de Portugal. Flávia Vieira (2007) define que uma pedagogia 

para autonomia 

 

em um contexto escolar busca aproximar o aluno do processo e do conteúdo de 

aprendizagem, ao favorecer as condições que elevem a motivação para aprender, as 

relações de interdependência, o discurso de poder, a habilidade para aprender e para 

gerenciar a aprendizagem, e a atitude crítica em relação ao ensino-aprendizagem (p.224)19 

   

Nem todos os estudos sobre autonomia no ensino-aprendizagem se identificam com 

essas concepções de autonomia mencionadas. Na verdade, os primeiros estudos na área 

tinham uma concepção muito individual de autonomia, focando no autogerenciamento da 

aprendizagem por parte do aluno, para que esse, possuindo as estratégias necessárias, tivesse 

condições para assumir seus estudos de forma “autônoma”. 

 O conceito de autonomia no ensino de línguas surgiu no início da década de 1970, 

através do Conselho do Projeto Europeu de Línguas Modernas. Uma das metas desse projeto 

era fundar o CRAPEL (Centre de Recherches et d’Applications Pédagogiques en Langues )  - 

um centro de pesquisa sobre o ensino de línguas na Universidade de Nancy, França - cujo 

objetivo era oferecer ferramentas para o estudo autodirigido de adultos. Autonomia, ou a 

“capacidade de encarregar-se pela própria aprendizagem”
20

, (HOLEC, 1981) era entendida 

como um resultado natural da prática de uma aprendizagem autodirigida. Com base nessa 

concepção individualizada de autonomia que surgiram os centros de autoacesso. Nestes 

                                                             
19Vieira (2007) p.224 “in the school context seeks to move the learner closer to the learning process and content, 

by enhancing conditions which increase motivation to learn, interdependence relationships, discourse power, 

ability to learn and to manage learning, and a critical attitude towards teaching  and learning”. 
20 Holec, 1981 “the capacity to take charge of one´s own learning”. 
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centros uma vasta quantidade de material para a aprendizagem de línguas era disponibilizada 

aos usuários para que estes praticassem o estudo autodirigido (BENSON, 2001).  

 Seguindo o mesmo pensamento, Little (1991, 1999) entende que autonomia consiste 

de ser capaz de executar uma tarefa sem assistência, assim como também como a habilidade 

para tomar decisões e agir de forma independente.   

Posteriormente, as pesquisas em autonomia começaram a tomar outro caminho, já que 

os estudiosos passaram a entender que o desenvolvimento da autonomia implica colaboração 

e interdependência. Kohonen (1992 ) afirma que 

 

Decisões pessoais são necessariamente tomadas levando em consideração as normas sociais 

e morais, tradições e expectativas. Dessa forma, autonomia inclui a noção de 

interdependência, que significa ser responsável pela própria conduta em um contexto 

social: ser capaz de cooperar com outros e solucionar conflitos de forma construtiva. 

(p.19)21 

 

 Mudanças nas visões sobre o papel do professores também tiveram que acontecer em 

virtude dessas novas concepções sobre autonomia. No contexto de centros de autoacesso os 

professores passaram a ocupar o papel de conselheiro, e em contexto de sala de aula o termo 

negociação passou a ter uma posição de destaque (BENSON, 2001). 

 Entendendo que autonomia não pode ser definida em apenas uma frase, Benson (1997) 

propõe um modelo com três versões para a autonomia do aprendiz no ensino-aprendizagem de 

línguas. Essas versões (técnica, psicológica e política) estão conectadas com teorias do 

conhecimento e da aprendizagem (positivismo, construtivismo e teoria crítica). Segundo 

Benson, a versão técnica de autonomia estaria relacionada a treinar o aluno com técnicas e 

estratégias para que ele  possa atuar em situações de aprendizagem na qual ele não tenha o 

suporte de um professor. Em virtude do positivismo, entender a língua como um sistema de 

normas, padrões e regras, faz sentido a conexão que Benson faz com as estratégias de 

aprendizagem da versão técnica. 

 A versão psicológica define autonomia como uma capacidade, ou seja, uma 

construção de atitudes e habilidades, que acabam favorecendo que o aluno se responsabilize 

pelo seu aprendizado. Essa versão entra em consonância com o construtivismo visto que da 

mesma forma que a autonomia é construída, a língua, na visão do construtivismo, também é 

construída pelo aprendiz na medida em que ele interage e negocia significado com a língua 

                                                             
21 Kohonen (1992: 19) “Personal decisions are necessarily made with respect to social and moral norms, 

traditions and expectations. Autonomy thus includes the notion of interdependence, that is being responsible for 

one’s own conduct in the social context: being able to cooperate with others and solve conflicts in constructive 

ways” 
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estrangeira. Assim, são os aprendizes que constroem sua língua e autonomia para o processo 

de ensino-aprendizagem. 

 Por fim, a versão política entende que autonomia está relacionada com o controle 

sobre o processo e conteúdo de aprendizagem. Em consonância com a teoria crítica, os alunos 

devem ser estimulados a conscientizar-se do contexto social de aprendizagem e de todas as 

restrições existentes, ou seja, o aluno deve ter voz para interferir no processo de ensino-

aprendizagem. Benson dá uma ênfase à abordagem política de autonomia e afirma que  

 

a autonomia cresce na medida em que aprendizes se tornam mais críticos e conscientes do 

contexto social de aprendizagem e das restrições impostas por ele, do que é apresentado a 

eles como “língua alvo” e dos potencias para mudança social implícitos na aprendizagem 

de línguas (p.24). 

 

 Esse modelo, apesar de inovador e de ter sido um marco na área de autonomia (citado 

por diversos pesquisadores entre eles NICOLAIDES, 2003 e MENEZES, 2008) sofre 

algumas críticas (OXFORD, 2003) principalmente no que diz respeito à ênfase apenas na 

versão política e a não inclusão de uma versão sociocultural. Com o objetivo de expandir esse 

modelo de Benson (1997), Oxford (2003) propõe um novo modelo (quadro 1) para definir 

autonomia. 

 

Quadro 1: Resumo esquemático do modelo de autonomia proposto por Oxford (2003: 76). 

Perspectiva de autonomia Foco 

Técnica Ambientação física 

Psicológica Características dos aprendizes 

Sociocultural Aprendizagem mediada 

Político-crítica Ideologias, acesso e estruturas de poder. 

 

 Esse novo modelo possui quatro perspectivas, cada uma com um foco diferente. A 

perspectiva técnica, preservada a partir do modelo de Benson (1997), foca na situação física, 

ou seja, autonomia é entendida como as habilidades necessárias para situações de 

“aprendizagem independente” (OXFORD, 2003: 77). A versão psicológica tem como 

foco as características individuais do aluno, sendo a autonomia uma combinação de 

características tais como, atitudes, habilidade, estratégias e estilos de aprendizagem. 

A inovação desse modelo é a perspectiva sociocultural (sociocultural I e II) que foca 

no aprendizado mediado, posto que entende que a interação social é parte essencial tanto do 
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desenvolvimento cognitivo quanto do desenvolvimento da linguagem. Segundo a perspectiva 

sociocultural I, a autonomia é entendida como a autorregulação adquirida através da interação 

social com um par mais experiente.  Já a perspectiva sociocultural II não tem como meta 

principal a autonomia e sim a participação do indivíduo na sua comunidade de prática. 

Participação essa que, inicialmente, se dá de forma periférica e com o passar do tempo 

adquire um papel central. 

 Oxford se fundamenta na teoria sociocultural de Lantolf (2000), assim como nos 

trabalhos de Vygotsky (2007, 2008, 2010) que entendem que a interação promove o 

desenvolvimento da capacidade humana e que a aprendizagem mediada é significativa e 

situada no tempo e espaço. Oxford (2003) cita Lantolf e Pavlenko (2001) que expressam a 

necessidade de significado para a agência do aprendiz. 

  

A agência humana é muito mais do que performance, ou fazer; está intimamente atrelado à 

significado. Ou seja, coisas e eventos têm importância para as pessoas – suas ações têm 

significado e interpretações. É a agência que une motivação (...) à ação e define uma 

variedade de caminhos a serem seguidos pelos alunos. (p.87) 

  

Assim sendo, as perspectivas de autonomia sociocultural I e II parecem reforçar a 

ideia de que no processo de ensino-aprendizagem, aprendizes e professores devem estar 

engajados em atividades significativas para que exista motivação, interesse e sucesso no 

processo de ensino-aprendizagem. 

 Por fim, a versão político-crítica tem como foco ideologia, acesso e estruturas de 

poder. Segundo Oxford (2003) a autonomia está relacionada a capacidade para conseguir 

acesso à alternativas culturais e estruturas de poder, assim como a capacidade de ter voz entre 

diversas ideologias em competição. De acordo com Norton (2000), o poder não opera apenas 

no nível institucional macro, mas também nos micro encontros do dia a dia. Oxford (2003) 

conclui que “podemos analisar de forma crítica os discursos que enquadram nossas vidas, 

podemos criar novas alternativas e podemos desafiar nossos alunos a fazer o mesmo” (p.90).
22

 

 Com esse modelo, Oxford enfatiza e traz à tona, a importância de incluir nos estudos 

sobre autonomia no ensino-aprendizagem de línguas a questão social. É necessário ter em 

mente que o aprendizado é mediado e é social, assim a autonomia nesse processo 

necessariamente deve ser entendida dentro desse contexto social. Oxford (2011) ainda 

acrescenta que de nada adianta o aprendiz possuir habilidade, atitude, vontade e ação se ele 

entende o mundo sob uma perspectiva individual. Segundo ela, a ideia de uma autonomia 

                                                             
22 Oxford (2005: 90) “we can critically analyse the discourses that frame our lives, we can create new 

alternatives for ourselves, and we can challenge our students to do the same”. 
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individual é insuficiente, já que o mundo é coletivo. Para Oxford, alunos de línguas 

estrangeiras autônomos devem ser “ativos, reflexivos e responsáveis em diversos contextos 

sociais” (p.237). 

 Essa última definição de Oxford acrescenta a ideia que o aprendiz de línguas 

autônomo existe também fora do contexto educacional, e assim concluo que ele por ser aluno, 

não deve limitar a sua existência somente dentro dos muros da escola. Esse aluno é capaz de 

fazer conexões entre o mundo que se vive e a sala de aula para interferir em ambos os 

contextos e saber fazer uso do objeto de estudo de forma significativa também fora da sala de 

aula. 

 Acrescento a essa discussão mais uma definição de autonomia que dialoga de forma 

bem harmônica com o que tenho trabalhado e enriquece mais ainda esse debate. Vieira (2007) 

propõe uma única definição para autonomia do professor e do aluno. Segundo ela essa 

autonomia de ambos seria a  

 

competência para se desenvolver como participante autodeterminado, socialmente 

responsável e criticamente consciente em (e para além de) ambientes educativos, por 

referência a uma visão da educação como espaço de emancipação (inter)pessoal e 

transformação social (p.2) 

 

 Com essa visão de autonomia - participação responsável e criticamente consciente - 

somada à perspectiva de que a língua deve ser vista como uma atividade social, que ensinar 

não é transferir conhecimento, mas sim criar possibilidades para que o conhecimento seja 

construído e transformado com o objetivo de ser utilizado de forma significativa na vida 

cotidiana dos aprendizes, retomo a questão central e o contexto de pesquisa.   

 Assim sendo, desejo observar os professores em formação no ensino-aprendizagem de 

língua inglesa em um contexto escolar não curricular, neste caso específico, o PIBID-inglês, 

com o objetivo de analisar a construção da autonomia dos mesmos, visto que acredito que 

esse contexto de pesquisa é bastante favorável à construção de uma visão crítica de ensino-

aprendizagem da língua inglesa. Visão essa que entende a função social da língua e o 

ambiente educativo como um espaço de emancipação pessoal e de transformação social. 

Seguimos para o capítulo seguinte que diz respeito à abordagem metodológica desta 

pesquisa. 
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4. PERCURSOS METODOLÓGICOS 

4.1. Objetivos e Natureza da Pesquisa 

O objetivo desta pesquisa é analisar o processo de construção da autonomia de 

professores em formação inicial no ensino-aprendizagem de língua inglesa em um contexto 

escolar não curricular, neste caso específico, o Subprojeto Letras-Inglês/UFRJ do 

PIBID/CAPES. Acredito que ao estudar autonomia nesse contexto específico, além de trazer 

contribuições no que diz respeito ao processo de construção da autonomia, também 

contribuirá para o processo de autoavaliação do PIBID de inglês da UFRJ. Avaliação essa que 

não tem como objetivo apontar o projeto como bom ou ruim, mas sim, trazer reflexões sobre 

o que foi feito e o que pode ainda ser feito para contribuir para uma melhor atuação no 

processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa.  

Convém esclarecer que o objetivo desta pesquisa não é rotular professores e alunos 

como autônomos ou não, ou como promotores de autonomia ou não, até porque não seria 

possível,  mas sim, compreender como que nesse contexto específico a autonomia no processo 

de ensino-aprendizagem pode ser construída ou não nas interações entre professor 

coordenadores, professores em formação inicial e alunos. 

Antes de detalhar as perguntas de pesquisa vale descrever o contexto de pesquisa já 

que conhecendo melhor o contexto, participantes e expectativas, fica mais clara a 

compreensão dos objetivos, indagações e perguntas de pesquisa. 

 No intuito de tentar responder as indagações da pesquisa aqui proposta, foi feita uma 

pesquisa baseada em princípios etnográficos, entre eles, etnografia como estudo de práticas 

culturais, etnografia como início de uma perspectiva contrastiva e etnografia como início de 

uma perspectiva holística.  No que diz respeito ao estudo das práticas culturais, entende-se 

cultura como um conjunto de práticas sociais, o que implica no entendimento de que culturas 

não são fixas, mas sim “abertas ao desenvolvimento, à modificação, expansão e revisão de 

seus membros à medida que interagem através do tempo e dos eventos” (GREEN ET AL, 

2005: 30). Sendo assim, entende-se que o contexto pesquisado e os dados gerados não 

correspondem a uma verdade única e nem deve ser generalizados para que sejam 

reproduzidos fielmente em outro contexto. Bakthin (2010) entende que cada ato é único e 

incapaz de ser reproduzido, e a verdade está “na singularidade única reconhecida do ser-

evento” (p.95). 

 A perspectiva contrastiva se baseia na triangulação de dados, métodos e teoria 

tornando visível práticas e processo êmicos. Desta forma, amplia-se a visão do ato para que o 

entendimento do mesmo seja mais claro. Por fim, na perspectiva holística o todo não está 
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relacionado com o tamanho da unidade social sob análise. O que é enfatizado nessa 

perspectiva é que a análise deve considerar como as partes se relacionam com o todo 

(GREEN ET AL, 2005). O fato de apenas dois professores em formação e uma sala de aula 

serem considerados o todo parece válido sob essas perspectivas, visto que o tamanho da 

unidade não é levado em consideração, mas sim como as partes desse todo se relacionam 

(alunos, professores em formação e professor formador). 

 Partindo do pressuposto de que uma visão objetiva de um fato não é possível, já que 

sempre interpretamos o que ocorre de acordo com a nossa bagagem sócio-histórico-social, a 

triangulação dos dados surge como algo de fundamental importância. Ao contrastar os dados 

em diferentes estágios de observação e gerá-los através de vários métodos, acredito ter co-

construído junto com os participantes da pesquisa uma melhor compreensão do que aconteceu 

na realidade sociocultural em questão no que diz respeito à construção da autonomia dos 

mesmos. 

 

4.2. A Busca pelo Contexto de Pesquisa 

 A escolha do contexto de pesquisa para este trabalho levou bastante tempo, na 

verdade, foi uma longa jornada de desapontamentos sucessivos. Graças a esses 

desapontamentos, tive a oportunidade de me deparar com um contexto de pesquisa que não só 

serviu para a minha geração de dados da dissertação de mestrado, como também, para que eu 

tivesse a oportunidade de conviver em um meio, no qual, todos os seus participantes estavam 

verdadeiramente engajados para uma valorização do processo educativo como um todo.  

 Antes mesmo de ingressar no mestrado, eu já estava envolvida nessa luta pela busca 

de escolas da rede pública que aceitassem a presença de uma universidade na sua realidade e 

rotina interagindo com funcionários, professores e alunos para realização de pesquisa 

acadêmica. Desde 2010, faço parte do mesmo grupo de pesquisa já citado e sempre 

encontramos muitas barreiras e justificativas que impediram o nosso acesso às escolas. 

Surgem vários questionamentos diante de tantas portas fechadas. Por que as escolas parecem 

dificultar a pesquisa universitária dentro de suas instalações? 

 Com o decorrer das semanas, houve a necessidade de acelerar a escolha do contexto de 

pesquisa. As escolas, nas quais eu imaginava fazer a pesquisa, recusaram o meu pedido e com 

isso cresceu a dificuldade de realizar a pesquisa. Em virtude de todas essas angústias, minha 

orientadora sugeriu uma escola, na qual a Faculdade de Letras já fazia pesquisa através do 

projeto PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência). Essa escola fica 

localizada em um bairro muito distante para a minha rotina diária, todavia, tomei a decisão de 



36 
 

aceitar esse contexto de pesquisa motivada por duas razões. Primeiramente, porque eu já não 

tinha muita escolha, o tempo para finalizar a pesquisa estava findando e eu precisava de uma 

escola. Em segundo lugar, porque me senti bastante atraída pelas características peculiares 

desse contexto, que fizeram gerar novas perguntas de pesquisa e muitas novas expectativas. 

Essas expectativas, questionamentos e o contexto de pesquisa serão descritos com mais 

detalhes na seção seguinte. 

  

4.3. O contexto de pesquisa 

 O PIBID, executado no âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – CAPES, tem como finalidade fomentar a iniciação à docência, contribuindo 

para o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria da 

qualidade da educação básica pública brasileira.
23

  O programa concede bolsa de iniciação à 

docência a alunos de cursos de licenciaturas que exerçam atividades pedagógicas em escolas 

públicas de educação básica, bem como aos professores responsáveis pela coordenação e 

supervisão dessas atividades. 

O Subprojeto Letras-inglês/UFRJ do PIBID/CAPES, onde foram gerados os dados 

para essa pesquisa, intitula-se A promoção do letramento crítico no ensino de inglês. 

Esse subprojeto tem como objetivo contribuir para a formação inicial de novos professores 

de Inglês para a Educação Básica, aptos a entenderem a função da língua inglesa no 

mundo contemporâneo e transporem essa relevância para a sua prática pedagógica. Esse 

projeto assume como pressuposto básico que a função do ensino de inglês na educação 

básica é inserir o aluno no mundo globalizado, tornando-o agente crítico na sociedade em 

que atua (Tilio, 1992). De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Estrangeira (1998) o projeto também entende que ensinar uma língua estrangeira significa 

orientar e sensibilizar o aluno em relação ao mundo multilíngue e multicultural em que 

vive, e conhecer os discursos em uma língua estrangeira, mais especificamente o inglês, 

permite um maior acesso aos mais diferentes tipos de conhecimento, portanto maior 

inclusão social no mundo globalizado.  

O ensino de inglês, para o projeto, deve ser estruturado com base em três eixos 

articuladores, que são os gêneros discursivos, temas e multiletramentos (Tílio, 2012). 

Conforme consta no projeto, os gêneros discursivos são manifestações sociais da 

linguagem, materializados em elementos verbais e/ou não-verbais, sendo selecionados e 

                                                             
23 Decreto no 7.219, de 24 de junho de 2010 
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organizados de forma intencional com um objetivo sociointeracional. Dessa forma, seus 

interlocutores constroem significados dentro de esferas sociais ao compartilharem 

conhecimentos sobre as práticas socioculturais de uso. Para se alcançar esse objetivo 

sociointeracional de permitir que o aprendiz atue no mundo usando a língua estrangeira, é 

fundamental que os conteúdos temáticos propostos na sala de aula propiciem seu 

engajamento discursivo, sendo familiares e relevantes aos contextos situacionais e 

culturais dos alunos. Soma-se ainda o fato de que o conhecimento da língua extrapola as 

habilidades de ler, escrever, falar e escutar; envolve capacidades de letramentos, 

entendidos como modos culturais de construir significados. Tais letramentos – letramento 

linguístico, letramento visual, letramento sonoro, letramento digital, letramento 

multimodal, letramento multicultural, e o letramento crítico – não são isolados e com 

fronteiras claras e devem permear o ensino de língua estrangeira, principalmente o 

letramento crítico que possibilita o questionamento e a resignificação de relações 

ideológicas e de poder naturalizadas. 

Visando atender aos pressupostos já discutidos o projeto, segundo Tílio (2012) tem 

como objetivos principais oferecer a prática docente para licenciandos, valorizar o ensino 

de inglês desmistificando a ideia de que “não se aprende inglês na escola”, aumentar a 

carga horária de inglês na escola pública, elaborar materiais didáticos, construir espaços 

onde estudantes e docentes possam refletir sobre a função do ensino de inglês, 

desenvolver a autonomia do aprendiz, tornando-o não apenas responsável por sua 

aprendizagem, mas também um cidadão autônomo, agente na sociedade, e perceber a 

escola como espaço de formação e como objeto de estudo e reflexão. 

Esse projeto ocorre em uma escola da rede pública do Estado do Rio de Janeiro, 

localizado no bairro do Leblon, Rio de Janeiro e conta um professor coordenador da 

Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cinco  bolsistas 

licenciandos do curso de letras português/inglês e um professor supervisor da escola. Os 

bolsistas atuam em atividades desenvolvidas na escola, produção de material didático e 

reuniões pedagógicas semanais com o professor coordenador. Nas reuniões pedagógicas, 

os licenciandos discutem com o coordenador os planos de aula, dificuldades, projetos 

futuros, além de debaterem temas teóricos ligados ao ensino de língua inglesa. 

 As atividades desenvolvidas na escola ocorrem no contraturno do horário escolar 

dos alunos, duas vezes por semana com duração de uma hora e meia. Vale acrescentar que 

as aulas do PIBID não tinham uma sala de aula específica para que ocorressem. Os 
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professores bolsistas tinham que se informar na coordenação da escola qual sala estava 

vaga para que pudessem utilizar, fato esse relatado ao longo da geração de dados da 

pesquisa. Em virtude desse problema, foi acordado, a pedido do coordenador do projeto 

que o Subprojeto Letras-Inglês/UFRJ do PIBID/CAPES passasse a ter uma sala de aula 

fixa para as suas aulas de inglês. 

 As aulas desse contexto de pesquisa possuem uma abordagem sócio-interacionista 

e objetivam principalmente desenvolver a habilidade oral dos alunos na língua inglesa já 

que, segundo a professora-supervisora da escola, essa habilidade não é priorizada nas 

aulas regulares do currículo escolar. Essas aulas do PIBID, chamadas de Oficinas para que 

não haja confusão com as aulas regulares da grade curricular, são divulgadas aos alunos 

pela professora-supervisora de inglês da escola. Ela visita todas as turmas da escola 

fazendo a divulgação e inscrição dos alunos. Assim, os alunos que se interessam podem se 

inscrever para a turma do semestre seguinte, já que o projeto se reinicia a cada semestre. 

Muitos alunos se inscrevem, mas ao iniciar o semestre, nem todos os inscritos iniciam o 

projeto e ao longo do semestre grande parte dos alunos deixam de frequentar as aulas. 

 

4.4. Expectativas do Contexto de Pesquisa 

             Em consonância com o que já foi afirmado ao longo do texto no que diz respeito à 

impossibilidade de objetividade em pesquisa, é relevante expor as expectativas 

construídas quando o contexto de pesquisa finalmente foi definido. Isso porque acredito 

que o “olhar pré-geração” dos dados provavelmente promoveu uma influência na 

interpretação de tudo o que iria ser encontrado  daquele momento em diante.  

              O planejamento inicial da pesquisa era fazer a geração de dados em uma sala de 

aula regular de uma escola da rede pública. Para esse contexto de pesquisa, as minhas 

expectativas eram bastante negativas quanto à promoção de autonomia, tanto de 

professores quanto de alunos, visto todo o histórico da escola pública no Brasil. Com a 

mudança do contexto de pesquisa, as expectativas também mudaram de forma 

significativa.  

               No momento em que conheci o projeto PIBID, foi despertado o interesse em 

pesquisar esse contexto por entender que ali, ao contrário de uma sala de aula regular, 

seria possível encontrar um ambiente favorável à promoção da autonomia. Isso porque o 

Subprojeto Letras-Inglês/UFRJ do PIBID/CAPES visa promover um processo de ensino-

aprendizagem no qual o aluno é um participante ativo, responsável e crítico, ou seja, 
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autônomo. Além disso, pelo fato de conhecer o coordenador do projeto – fui sua aluna por 

diversas vezes tanto na graduação quanto na pós-graduação – as minhas expectativas de 

uma sala de aula favorável à construção da autonomia se intensificaram.  

                Sendo assim, eu já imaginava que as aulas do PIBID seriam contextualizadas 

com a realidade dos alunos, além de favorecerem a promoção da autonomia de alunos, 

dando espaço para os alunos exporem suas ideias, dúvidas, contribuições e etc. 

Resumindo, eu esperava encontrar, e encontrei, como será descrito ao longo do trabalho, 

uma sala de aula na qual todos estariam envolvidos e dispostos a contribuir para o 

processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa. 

  

4.5. Participantes Estudados 

            Os participantes da pesquisa foram os dois alunos graduandos de Letras Português-

Inglês que conduziam as oficinas do período da manhã, as quais eu acompanhei durante os 

meses de geração de dados. Ambos, além de serem integrantes do Subprojeto Letras-

inglês/UFRJ do PIBID/CAPES, também estavam envolvidos em outros projetos e 

atividades extracurriculares da Faculdade de Letras, assim como também já trabalhavam 

como professores de inglês em cursos particulares livres de língua inglesa.  

            Apesar do foco principal da minha pesquisa ser nos professores em formação, 

outros participantes também fizeram parte da análise.  O professor coordenador do projeto 

e os alunos do PIBID-inglês também fazem parte da pesquisa como participantes já que 

eles interagem com os professores em formação no processo da construção da autonomia. 

O número desses alunos variava bastante nas aulas, oscilando entre 6 e 16 alunos. Esse 

número de seis alunos era formado por um grupo que sempre estava presente em todas as 

aulas. Os outros dez alunos alternavam a presença em sala ao longo das aulas. Meu 

encontro com os alunos ocorria apenas durante as oficinas do PIBID. Eu conversava muito 

pouco com eles, permanecendo nas aulas apenas observando e operando os equipamentos 

de áudio e vídeo.  

                Por outro lado o meu contato com os professores em formação foi muito maior. 

Eu os encontrava nas oficinas do PIBID e sempre conversava com eles a respeito das 

oficinas, dos alunos e do processo de ensino-aprendizagem ao final de cada oficina. Eu 

também os encontrava nas reuniões pedagógicas de orientação em que estive presente. 

Nessas reuniões, além de observar o que era discutido, eu também fazia questionamentos 

tanto para os professores em formação, quanto para o coordenador do projeto, sempre com 
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o objetivo de clarear as minhas dúvidas quanto aos meus questionamentos que guiam esta 

pesquisa. 

                  Para esta pesquisa foram atribuídos nomes fictícios para todos os participantes 

– professores em formação inicial: MARCELA e VITOR; e professor coordenador: 

ROBERTO. Em função de serem vários alunos participantes, seus nomes somente serão 

citados quando os mesmos aparecerem nos dados. 

  

4.6. Perguntas de Pesquisa 

A partir desse contexto específico de formação inicial de professores de língua 

inglesa, esta pesquisa tem como objetivo analisar a construção da autonomia desses 

futuros professores. Em outras palavras, como que esses licenciandos parecem ou não 

conseguir fazer com que a aprendizagem da língua inglesa seja significativa para alunos 

de forma que eles consigam fazer uma conexão entre a sala de aula e a vida deles. 

Complementarmente, também é analisado como é exequível um trabalho colaborativo 

entre professores em formação e alunos e como é possível que esses professores 

estimulem seus alunos a se engajarem na sua própria aprendizagem. Também foi 

investigado as dificuldades e frustrações encontradas por esses professores em formação 

ao tentarem implementar uma aprendizagem autônoma, suasconcepções de seus duplos 

papéis de professor e aluno e como lidam com os objetivos e metas do PIBID.  

Para analisar essas reflexões citadas acima, é necessário construir subperguntas 

mais objetivas que possam auxiliar na definição das categorias que levarão às respostas 

das questões de pesquisa. Dessa forma as seguintes subperguntas foram feitas:  

1. Como é a relação do professor-coordenador com os licenciandos, ou seja, o 

coordenador é quem toma as decisões sobre o projeto ou há espaço para os licenciandos 

tomarem decisões?  

2. Os professores em formação possuem alguma influência na definição dos objetivos do 

PIBID? 

3.  Que define como serão as aulas e avalições? 

4. Como é a relação dos professores em formação com os alunos? 

5. Como a aula é estruturada pelo professor em formação? Eles ministram uma aula 

expositiva baseada em conteúdo na qual não há espaço para a participação dos alunos?  

Ou eles ministram uma aula na qual a participação dos alunos é seu eixo norteador? 

6. O professor em formação  dá espaço para os alunos se manifestarem? 
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7. O professor em formação exige que se fale apenas inglês em sala? Como o professor 

em formação gerencia o uso de português e inglês dentro de sala? O não domínio da 

língua inglesa inibe a participação dos alunos?  Há espaço para os alunos se manifestarem 

na língua materna? 

8. O professor em formação oferece oportunidades para que alunos se sintam responsáveis 

pela sua própria aprendizagem? O professor em formação estimula os alunos a percebem 

suas dificuldades e progresso, oferecendo caminhos para que busquem seu próprio 

conhecimento? 

Sendo assim, a partir de todas essas perguntas foi possível definir algumas 

categorias a serem analise para os dados gerados, ou seja, cada categoria está associada a 

alguma dessas questões norteadoras. 

 

4.7. Geração dos Dados 

 Após conversa com o professor coordenador do projeto resolvi iniciar a geração de 

dados nesse contexto em maio de 2013. Logo que comecei a frequentar as oficinas do turno 

da tarde às terças e quintas me deparei com um problema. Quase não havia alunos 

frequentando o Subprojeto Letras-inglês/UFRJ do PIBID/CAPES.  Os licenciandos me 

informaram que o semestre havia começado com um número razoável de alunos, mas que ao 

longo do semestre eles foram deixando de frequentar as aulas até o ponto de ter apenas um 

aluno em sala de aula. Como estávamos no final do semestre, me programei para começar a 

minha geração de dados em agosto e que esses dias em junho teriam sido importantes para 

que eu me ambientasse e conhecesse um pouco mais sobre o contexto de pesquisa. 

 No mês de agosto, um novo semestre começou, mas o mesmo se sucedeu. Logo nas 

primeiras semanas o número de alunos do período da tarde reduziu para quase zero. 

Novamente me vi em uma situação complicada, pois o contexto de pesquisa havia 

desaparecido. Ao procurar o coordenador do projeto, ele me informou que no turno da manhã 

a adesão de alunos era alta e que seria melhor eu pesquisar nesse outro grupo. Inicialmente eu 

resisti, pois esse horário para mim era quase inviável, porém, pela necessidade de gerar os  

dados, tive que reajustar a minha vida pessoal para poder estar presente na escola as terças e 

quintas pela manhã.  

 Iniciei, de fato, a geração dos dados na escola, no dia 08 de outubro de 2013. As 

oficinas duravam 1 hora e meia iniciando às 10:30 horas e terminando às 12:00 horas. Os dois 

professores revezavam os dias da semana de acordo com as suas disponibilidades. Estive 

presente em 14 oficinas durante o decorrer do semestre que terminou no dia 28 de novembro.  
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 Para a geração dos dados foram utilizados um diário de pesquisa, as transcrições das 

gravações em áudio e vídeo das oficinas e das reuniões pedagógicas, uma entrevista e um 

questionário que serão descritos nas próximas subseções. 

  

4.7.1. Diário de Pesquisa 

 Mantive um diário de pesquisa desde as primeiras tentativas de geração dos meus 

dados com o objetivo de deixar registradas informações relevantes para a pesquisa e que 

poderiam ser esquecidas com o passar do tempo. Nesse diário, eu anotava as minhas 

impressões do que estava acontecendo nas aulas, nas reuniões pedagógicas e nas conversas 

informais com os professores, além das minhas inquietações e questionamentos no que diz 

respeito à construção da autonomia de alunos e professores. 

 

4.7.2. Observação de Aulas 

 Com o objetivo de observar e compreender como ocorre a construção da autonomia na 

interação aluno-professor, eu assisti à 14 aulas gravando-as em áudio e vídeo posteriormente 

transcritas para análise. Devido à qualidade não elevada do equipamento de vídeo, este foi 

usado apenas quando ocorreram dúvidas durante a transcrição dos dados, nas gravações em 

áudio, de quem falava em determinado momento.  

 A sala de aula tinha uma acústica muito ruim, já que o barulho de automóveis 

passando na rua atrapalhava um pouco a compreensão auditiva. Além disso, a sala não era 

muito grande e possuía uma quantidade grande de carteiras escolares, o que dificultava a 

distribuição dos alunos no espaço. 

 Os alunos geralmente escolhiam os mesmos lugares formando pequenos grupos. 

Poucos alunos chegavam no horário da aula, que começava por diversas vezes com a presença 

de apenas dois ou três alunos. Os outros alunos iam chegando aos poucos, com frequência, 

alguns alunos chegavam quase no final da aula. Às vezes havia conversas paralelas durante a 

aula, mas de forma geral tive a impressão de que os alunos estavam interessados e inteirados 

com as tarefas propostas pelo professor, além de colaborarem mutuamente para a realização 

das mesmas. 

 Como os professores revezavam os dias da semana, nas terças eram ministradas por 

Vítor e nas quintas por MARCELA, e devido a feriados ou falta por parte dos alunos, alguns 

acabavam tendo mais contato com um ou outro professor, por vezes encontrando apenas um 

dos professores por várias aulas consecutivas. 
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4.7.3. Reuniões Pedagógicas 

 As reuniões pedagógicas ocorriam semanalmente na Faculdade de Letras e contavam 

com a presença do professor coordenador e os cinco professores em formação inicial, 

participantes do PIBID. A reunião durava em torno de uma hora e trinta minutos e todos os 

participantes sentavam ao redor de uma mesa de reunião. Já que o PIBID era objeto de estudo 

da pesquisa, tudo o que ocorria na reunião era relevante, mas é claro que foi mantido em 

mente o foco no professor coordenador e os nos dois professores responsáveis pelas aulas que 

foram acompanhadas para a geração de dados desta pesquisa. 

 Como pesquisadora participei de 3 reuniões nas quais fiz gravações de áudio e vídeo, 

posteriormente transcritas. Durante essas reuniões percebi que as mesmas seguiam uma 

sequência padrão. Inicialmente os professores em formação relatavam ao coordenador o que 

tinham proposto para as aulas e como a mesma havia decorrido. Em seguida falavam sobre 

ideias, propostas e projetos que tinham para o PIBID, assim como problemas e dificuldades 

encontrados. Por último, o grupo discutia um texto teórico relacionado ao ensino e 

aprendizagem de língua inglesa, sugerido pelo professor coordenador. 

 A minha presença nessas reuniões não foi passiva, apenas fazendo observações no 

meu diário de pesquisa e manipulando os equipamentos de áudio e vídeo. Na verdade, por 

diversos momentos eu participei ativamente das reuniões fazendo perguntas tanto ao 

coordenador, quantos aos professores em formação. Acredito que essas minhas intervenções 

tenham contribuído para elucidar as minhas dúvidas no que diz respeito ao projeto, às aulas, à 

rotina dos professores, assim como para fazer com que os participantes expusessem ideias e 

opiniões sobre questões abordadas neste trabalho.  

 

4.7.4. Entrevistas 

 Durante a geração dos dados senti a necessidade de saber um pouco mais sobre o que 

os alunos tinham para falar sobre a língua inglesa e o PIBID. Apesar do foco de estudo não 

estar nos alunos e sim dos professores em formação inicial, julguei importante conhecer um 

pouco mais sobre eles para que houvesse uma visão mais ampla do processo com um todo. 

Para isto foi pedido aos alunos que falassem um pouco sobre a relação deles com o inglês e 

com o PIBID. Foi utilizado um gravador para registrar a fala de oito alunos que foram 

chamados para as entrevistas aleatoriamente, um a um, para sair da sala de aula e ser 

entrevistado. 
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4.7.5. Questionários 

 No final do semestre os professores licenciandos elaboraram um questionário de 

avaliação do curso e pediram que os alunos respondessem. Esses questionários foram 

incluídos como ferramenta de geração de dados visto que os professores pareciam 

interessados no retorno que os alunos dariam sobre o PIBID, projeto final, as aulas e etc.  

 

4.8. Categorias de análise 

 Nesta seção é apresentado como os dados foram organizados em categorias de análise 

para o estudo da construção da autonomia de professores e alunos no processo de ensino-

aprendizagem de língua estrangeira. As questões de pesquisa se inserem nessas categorias de 

uma forma não sequencial, na verdade, uma mesma pergunta pode estar associada a mais de 

uma categoria de análise.  

Vale ressaltar que o centro da análise é o professor em formação, que ora atua como 

aprendiz quando interage com o coordenador-orientador, e ora atua como professor ao 

assumir o papel de mediador do ensino-aprendizagem de língua inglesa quando interage com 

os alunos do PIBID.  Os aspectos analisados estão descritos a seguir.  

 

4.8.1 Concepções de seu Papel de Aprendiz e Professor 

 Devido ao fato dos professores ainda estarem em processo de formação e exercendo a 

função de mediadores de um processo de ensino-aprendizagem, sob orientação de um 

professor-coordenador, torna-se relevante entender suas concepções quanto ao seu papel no 

contexto específico da pesquisa. Entender suas concepções de seu papel de professor e de 

aprendiz são importantes para entender como é construída a relação existente entre todos os 

participantes da pesquisa (coordenador, professores em formação inicial e alunos) e como é 

desenvolvida a construção de sua autonomia em todo esse processo. Segundo Fernandes 

(2005) 

 

é possível que o professor, que aprende sobre como ensinar, esteja envolvido em um 
processo diferente daquele pelo qual passa o aluno que estuda uma língua estrangeira. A 

autonomia do professor tem a ver com a exploração de escolhas e alternativas dentro dos 

constrangimentos, que podem ser institucionais e/ou pessoais. Desse modo a autonomia do 

professor significa permanente reflexão sobre ele mesmo, como professor, analisando as 

possibilidades que lhe são oferecidas, testando hipóteses, avaliando opções, em um 

processo constante de re-imaginar seu papel. (p.27) 
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4.8.2 Definição de Objetivos e Metas para o PIBID 

 Na estruturação do projeto PIBID o coordenador definiu objetivos e metas para o 

projeto. Assim sendo, nesta categoria são analisados se os professores em formação, apesar da 

pré-existência desses objetivos e metas, também criam outros objetivos mais individualizados 

na sua participação no projeto ou mesmo questionam aqueles estabelecidos de antemão no 

projeto. Nesta categoria, é possível inserir todas as questões de pesquisa que envolvam o 

trabalho colaborativo entre orientador e professores em formação inicial. 

 

4.8.3 Definição de Conteúdo e Avaliações 

No contexto específico da pesquisa foi analisado quem define o conteúdo e o processo 

de avaliação dos alunos, se o orientador define tudo e apenas repassa as instruções ou se há 

espaço para o professor-aprendiz tomar decisões. Esses aspectos são analisados, visto a 

necessidade de se observar como é a relação entre o professor-orientador e o professor-

aprendiz, ou seja, como esses dois participantes do processo de ensino-aprendizagem criam 

possibilidades para a construção de novas alternativas. 

 

4.8.4 Identificação de Dificuldades e Problemas e Busca de Soluções 

 A identificação de dificuldades e a consequente busca de soluções são questões 

essenciais na construção da autonomia já que esse processo está atrelado à reflexidade e 

responsabilidade (OXFORD, 2011) do indivíduo no processo em questão. Um professor que 

se sinta responsável pelo processo de ensino-aprendizagem acaba sendo mais reflexivo e 

consequentemente passa a identificar com mais facilidade tanto os pontos positivos quanto os 

pontos negativos para que possam ser debatidos e assim construídas propostas para sua 

transformação. Assim sendo, nesta categoria de análise novamente, questões referentes à 

relação entre professor-coordenador e professores em formação se tornam relevantes. 

 

4.8.5 Avaliação da Aprendizagem no PIBID 

Inspirada pela concepção de autonomia sociocultural de Oxford (2003), que entende 

que autonomia está relacionada à autorregulação adquirida pela interação social e que o 

planejamento, automonitoramento, organização e autoavaliação são estratégias 

metacognitivas do processo de ensino-aprendizagem, pretendo, nessa categoria de análise, 

observar aspectos relacionados a como o professor-aprendiz se autorregula pela interação com 

outros. Ou seja, como ele consegue avaliar o desenvolvimento do seu trabalho, e diante dessas 
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reflexões, como que ele avalia e decide o que pode mudar, melhorar, acrescentar, manter e 

etc.  

 

4.8.6 A Interação dos Professores com os Alunos do PIBID 

 Partindo do pressuposto que tanto a aprendizagem quanto a construção da autonomia 

ocorrem pela interação social, torna-se essencial a análise da interação entre professores em 

formação e alunos do projeto PIBID. Quero compreender como ocorre essa relação, já que de 

acordo com as expectativas iniciais já descritas, o contexto em questão parece ser favorável 

para a construção da autonomia no ensino-aprendizagem de língua inglesa. Assim sendo, 

todas as questões e perguntas que abordam a relação entre professores e alunos se inserem 

nesta categoria de análise, principalmente a questão central que entende o papel fundamental 

do professor em traçar relações entre escola e vida do aluno. 

 

 Neste capítulo, foram descritos os objetivos de pesquisa, o seu contexto, a abordagem 

metodológica e as categorias de análise para que no próximo capítulo possam ser analisados 

os dados gerados fazendo referências ao embasamento teórico da pesquisa no que diz respeito 

ao PIBID como espaço para construção da autonomia de professores de língua inglesa em 

formação inicial. 
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5. DIALOGANDO COM OS DADOS 

 O objetivo desse capítulo é apresentar e analisar os dados gerados dialogando com o 

alicerce teórico para que eu possa construir uma visão sobre a construção da autonomia do 

professor em formação no processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira. Vale 

relembrar que o objetivo não é categorizar os participantes como autônomo ou não, mas sim 

desejo analisar como que a autonomia pode ser construída quando professores e alunos 

interagem em um ambiente favorável à promoção da mesma. 

 Antes de iniciar a apresentação e análise dos dados convém relembrar o que entendo 

ser autonomia. Segundo Freire (1996), autonomia envolve respeito, responsabilidade, 

criticidade, e ‘ter voz’, além da necessidade de uma visão concreta do mundo na qual o aluno 

consiga fazer conexões e entender a função daquele conhecimento escolar na vida real.  

Acrescento ainda a visão de Oxford (2011) de que o aprendiz autônomo é responsável, ou 

seja, aceita tarefas e obrigações de uma forma intencional e que se autorregula pela interação 

e participação social (OXFORD, 2003). Dessa forma, fica claro que autonomia não é 

sinônimo de aluno autodidata.  

 Cito ainda, Norton (2000) que relaciona autonomia com criação de novas alternativas 

e Freire (1996) que acredita na criação de novas possibilidades, ou seja, ambos parecem 

entender que para agir com autonomia é preciso criar. Assim, não basta reproduzir conteúdos 

escolares, é preciso ir além do conteúdo de tal forma que professores e alunos trabalhem em 

conjunto para que em cada momento sócio-historico-cultural ocorra a construção de novos 

conhecimentos. Por fim, Vieira (2007), que une aprendizes e professores na sua definição de 

autonomia, entende que para ter autonomia o aprendiz deve estar próximo tanto do conteúdo 

quanto do processo. Ela também acrescenta que no processo de construção de autonomia deve 

haver transformação e que esta não deve se limitar somente ao ambiente educativo, mas 

também se expandir para além dos muros escolares.  

 

5.1. Uma Conversa Inicial com os Dados 

 Ao iniciar a geração dos dados foi possível perceber que muitas das expectativas 

iniciais do projeto estavam sendo cumpridas. Primeiramente, ao participar de uma reunião 

pedagógica verifiquei a relação horizontal que existia entre o coordenador do projeto e os 

bolsistas. Ou seja, apesar do professor coordenador possuir uma posição hierárquica superior 

aos seus bolsistas, essa relação vertical não existia de fato nas interações entre eles, de tal 

forma que as reuniões pedagógicas eram fundamentadas por trocas de experiências. Os 

professores atualizavam o orientador sobre os conteúdos trabalhados em aula e também sobre 
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como haviam transcorrido as últimas aulas. Nessa troca de informações todos os presentes 

opinavam e colaboravam para que o trabalho deixasse de ser individual, para se tornar um 

trabalho coletivo. 

 No excerto a seguir podemos perceber que todos os integrantes do projeto trabalham 

trocando experiências. Nesse excerto 1 MARCELA está descrevendo as atividades de sua 

última aula e do projeto final que propôs aos alunos da turma e os outros professores em 

formação interferem fazendo perguntas ou observações sobre a aula. Verifica-se também a 

tomada de turno por parte de MARCELA que é bastante longa, o que parece demonstrar o 

espaço que é aberto para ela durante as reuniões. Percebe-se que a fala do coordenador não é 

dominante sobre a dos professores licenciandos, pelo menos em termos de quantidade. 

 

Excerto 1 –  reunião pedagógica do dia 30 de outubro de 2013. 

ROBERTO: isso foi sua aula de ontem? 

MARCELA: é.  A gente  falou do final de semana, aí eu mostrei um vídeo de uns amigos no final, era  

weekend with friends e eles tinham, eu dei um papelzinho, um handout pra eles. Pedi pra eles primeiro 

correlacionarem as coisas e depois eles tinham que assistir o vídeo e ticar as atividades que eles 

tinham feito, que os amigos tinham feito no vídeo e depois comparar as respostas deles. Aí eles tinham 

que falar que fizeram isso, mas não fizeram aquilo, essas coisas. É, e depois o que eles fizeram, aí 

depois eu falei desse carinha aqui, idade, blábláblá e aí era uma information gap activity que uns 

tinham umas informações sobre o que ele tinha feito outros tinham outras e eles tinham que perguntar 

e tal. Aí depois a gente falou do projeto,foi  rapidamente. Pensamos assim a gente vai fazer uma 

votação lá no grupo do nome. Deixei  pra eles resolverem. Deixei até em branco aqui o nome do 

projeto. Aí eu ‘elicit’ coisas que eles gostariam de falar  sobre, dei algumas ideias. Aí eu pensei numa 

organização, aí eles mesmos falaram. A gente pode mexer. Isso pode vim pro final. Eu falei: isso aqui 

foi só uma sugestão, vocês podem mexer como vocês quiserem. Aí ficou mais ou menos definido isso. 

Pra semana que vem eles já vão me entregar uma parte. Seria essa primeira parte aqui. Que eles já 

escreveram bastante coisas sobre isso aqui. 

ROBERTO: que é 

ROBERTO lendo junto com MARCELA: general information 

Sueli: legal 

MARCELA: eles estão empolgadinhos 

ROBERTO: uhum. 

Tadeu: você trabalhou simple past que eu vi ali 

MARCELA: sim, tudo que eu mostrei 

Tadeu: é que tinha uma worksheet, no Word 

MARCELA: era aquilo 
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Tadeu: ah tá. Era do information gap 

MARCELA: information gap e aquela outra atividade. Então você copia tudo 

Tadeu: belezão 

VITOR: eu até vou te passar se não eu vou esquecer o slide do..halloween..se quiser usar depois 

Tadeu: mas é stories porque é mais de um grupo, é isso? 

MARCELA: cada um vai contar a sua história. Eles até falaram assim. A professora deve tá curiosa 

pra saber a nossa história. Ela nem imagina. 

 

 Neste último trecho percebemos o trabalho colaborativo existente entre os professores 

em formação e o professor-coordenador, o que é essencial para a formação do sujeito coletivo 

de aprendizagem. Todos se interessam pela aula de MARCELA e querem compreender cada 

etapa da mesma. Parece que esse interesse tem como objetivo, além de valorizar o trabalho do 

colega, o trabalho coletivo, para que em conjunto possam favorecer a construção de 

conhecimento. Essa troca de ideias entre os participantes do projeto foi tão intensa que 

chamou a minha atenção conforme dados do diário de pesquisa. 

 

Excerto 2: Diário de pesquisa – 30 de outubro de 2014. 

ROBERTO não determina o que cada um deve fazer. Ele deixa os bolsistas “livres” para 

montarem suas aulas. Também os deixa a frente das discussões. 

 

  Segundo Engenstron (1984) esse sujeito coletivo só é possível pela “associação das 

atividades e capacidades intelectuais e práticas de aprendizes e professores” (p.144). Para 

reforçar essa importância do trabalho coletivo retomo as palavras de Liberali (2009) ao 

afirmar que “em colaboração os sujeitos vão além de suas possibilidades imediatas” 

(LIBERALI, 2009: 248). 

Da mesma forma, a relação entre os professores em formação e alunos do PIBID 

também era muito horizontal. Percebi uma aproximação entre esses participantes de pesquisa 

e entendi que a sala de aula também funcionava como um espaço de compartilhamento de 

ideias. É possível observar esse tipo de relação também no excerto 3, no qual, após fazer a 

proposta do projeto final
24

 para a turma, a professora quer ouvir o que os alunos têm para 

                                                             
24  Em função de sentir que as aulas de inglês do PIBID estavam muito soltas, sem uma continuidade os 

professores MARCELA e VITOR pensaram em propor um projeto que engajasse mais os alunos. A professora 

MARCELA teve a ideia de apresentar o filme “Escritores da Liberdade” para que os alunos assistissem em aula 

e baseados nesse filme, MARCELA propôs um projeto para o final do semestre que seria um “diary”. Ou seja, 

cada aluno deveria escrever, em inglês, um pouquinho da sua história para apresentar no final do semestre 
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falar. MARCELA não quer impor um trabalho para a turma, na verdade ela quer que esse 

trabalho seja de responsabilidade deles. Em outras palavras, a professora parece estar dando 

aos alunos a oportunidade de se responsabilizarem pela sua própria aprendizagem, o que torna 

esse processo mais significativo e propício ao desenvolvimento da autonomia. Esse cenário 

vai ao encontro da definição de Vieira (2007) para uma pedagogia para autonomia. Segundo 

essa autora, deve existir uma proximidade entre alunos e o processo e conteúdo de 

aprendizagem, assim como o contexto escolar deve favorecer as condições para que o aluno 

seja capaz de gerenciar de forma crítica sua própria aprendizagem. 

 

Excerto 3 –  oficina do dia 22 de outubro de 2013. 

MARCELA: (risada) ok. Então vou conversar com o Vi amanhã sobre isso. A gente vai pensar.Eu 

queria ver qual seria a reação de vocês. Pois não adianta nada eu propor alguma coisa e vocês, ah 

não quero. 

Eduardo: né Tainara? 

Tania: né o quê? 

MARCELA: tão animados?  

(...) 

Eduardo: o pior que é verdade 

Tania: tenho uma história que dá um livro 

MARCELA:vocês vão ver. Se a gente trabalhar legal 

Carla: vai dar um livro 

MARCELA:  vai dar um livro 

MARCELA: então vou falar como Vi amanhã pra ver como a gente 

Eduardo: professora. Eu tenho tipo assim, umas coisas escritas em casa desde pequeno então eu 

poderia, traduzir. 

MARCELA:claro.  Alguém desenha? 

Carla: eu um pouco 

MARCELA: isso pode fazer parte também, pode ser, gente criatividade. Não precisa só escrever. 

Pode adicionar um desenho, alguma, enfim. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. A história e 

sua.  

Marcia: ano passado a gente fez um trabalho 

Eduardo: eu tenho. 

Marcia: você fez Juliana 

                                                                                                                                                                                              
(trabalho escrito e apresentação oral). Dessa forma, as aulas passariam a ter um foco e o conteúdo seria 

direcionado à elaboração desse “diary”. 
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MARCELA: vou falar como VITOR e a gente vai ver como vamos fazer isso direitinho e a gente trás 

respostas pra vocês. See you.  

 

 Essas observações iniciais dos excertos 1, 2 e 3 direcionam para uma confirmação das 

expectativas do quanto esse contexto do PIBID é favorável à construção da autonomia no 

processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa e concluir que é possível construir e 

transformar conhecimento com autonomia. No excerto 1 vimos que o coordenador e os 

professores em formação compartilham ideias no que diz respeito às aulas, nesse caso, a aula 

da professora MARCELA e no excerto 2  os meus comentários sobre essa relação. No excerto 

3 a professora quer propor um projeto para a turma, desde que os alunos se envolvam e se 

interessem pelo mesmo. MARCELA também dá a oportunidade para os alunos proporem 

novas ideias para o projeto e ao dizer “a história e sua”, parece demonstrar que ela deseja que 

os alunos assumam esse projeto como sendo propriedade e de responsabilidade deles e não 

apenas um trabalho que a professora mandou fazer. 

Vejamos a seguir a discussão de cada categoria analisada. 

 

5.2. Concepções de seu Papel de Aprendiz e Professor 

 A leitura feita a partir dos dados gerados para esta pesquisa me fez compreender que 

ambos os professores em formação analisados compartilhavam a ideia de que professores e 

alunos são responsáveis pelo aprendizado e que devem igualmente contribuir para o processo. 

Logo na primeira oficina (08 de outubro de 2013) foi observado o licenciando dizer a um 

aluno: “Confia no amigo, o amigo sabe.” Como não foi possível ouvir o contexto que aquela 

frase havia sido dita, no final da aula foi pedido ao VITOR, professor licenciando, que 

comentasse comigo sobre aquele momento. O professor relatou que uma aluna tinha uma 

dúvida e mesmo após consultar o colega, ela quis confirmar com o professor. O professor 

ainda acrescentou que infelizmente esse tipo de atitude acontece muito, ou seja, os colegas só 

confiam na resposta do professor. 

 

Excerto 4: Diário de pesquisa – 08 de outubro de 2014. 

Perguntei sobre o momento “eu te falei”. Vítor disse que aluno foi tirar uma dúvida 

(find/found) e quando ele confirmou, a outra aluna disse: “Eu te falei!”. Por isso ele disse a 

eles que eles devem confiar no amigo.  
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 Esse fato relatado parece indicar que o professor acredita que o conhecimento não está 

somente no professor, mas em todos que participam do processo, o que está em sintonia com 

a afirmação de Vygotsky (2010) sobre o processo educativo. Segundo esse autor, o processo 

educativo é “trilateralmente ativo” (p.73); é ativo o aluno, é ativo o mestre, é ativo o meio 

criado entre eles. 

 

 Na segunda oficina observada, a professora MARCELA, por ser a semana do dia dos 

professores, preparou uma aula com a temática professores e alunos. Nessa aula ela lançou 

para a turma uma discussão sobre o papel dos professores e alunos e o que faz um bom 

professor e um bom aluno. O simples fato da professora lançar essa discussão em sala de aula, 

já revela muito sobre as suas concepções no que diz respeito professores e alunos, já que se as 

suas concepções fossem tradicionais, esse espaço para discussão dificilmente iria existir. 

Também acredito que ela não queria simplesmente definir esses papéis, mas sim, que os 

alunos refletissem de uma forma mais crítica sobre o tema para fazerem uma relação com a 

realidade que os rodeia. 

 A leitura do excerto 5 possibilita uma percepção, como já mencionado, de que a 

professora em formação estimula os alunos a compartilharem suas ideias e crenças, contudo, 

ela, mesmo sendo a professora, não expõe a sua opinião. Ou seja, fica evidente para mim que 

a professora em formação inicial entende que o professor não é um detentor de conhecimento, 

mas sim um dos agentes do processo educativo que oferece meios para que alunos criem e 

recriem conhecimento. Retomando as palavras de Freire (1996) entendo que nas condições de 

verdadeira aprendizagem os educandos vão se transformando “em reais sujeitos da construção 

e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo” 

(p.26). Vejamos o excerto a seguir: 

 

Excerto 5 – oficina do dia 10 de outubro de 2013. 

 

MARCELA: ok? so what´s the importance of the teacher? pra que que serve o professor? pra nada? 

Alunos: pra ensinar. 

Marcia: pra fazer o aluno a pensar. 

MARCELA: so philosophical. 

Jonas: Marlene. 

Marcia: Marlene, a gente aprendeu isso no ano passado. Não, ela só falou isso. Que o professor não 

deve tá ali para ensinar, é pra fazer a gente a pensar. 
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Luiz: fazer o aluno pensar. 

Rafaela: passar conhecimento. 

MARCELA: passar conhecimento. 

Jorge: era o meu comentário, eu ia falar isso. 

Marcia: what else? 

(...) 

Marcia: é aquele professor, a gente tava conversando sobre isso. Aquele professor que interage com 

você, ele não é só um professor. Ele ta ali pra ser teu amigo, pra te ajudar, essas coisas assim. 

MARCELA:what else?  

Tania: os professores do ano passado eram assim, diferentes dos daqui desse ano. 

MARCELA: nothing else? And what about the student? What´s the importance of the student? 

What´s the role of the student? 

Marcia: eu acho que o estudante é meio que assim, você tá criando, praticamente, então ele vai ser 

meio que, vamo dizer, seu semelhante. O que você ensinar ele vai ser futuramente parecido com você, 

então é meio que sua cria, assim. Não sei explicar direito 

MARCELA: what else? 

 

Após uma breve discussão em português sobre o tema, MARCELA insere a língua 

inglesa na discussão. A professora em formação inicial alterna o uso das duas línguas a 

depender do objetivo de cada atividade. Quando esse objetivo é uma discussão crítica sobre 

algum tema é utilizada a língua portuguesa, pois dessa forma, os alunos têm voz para se 

manifestarem, já que a sala de aula seria um espaço em que professores e alunos 

compartilham ideias e conhecimento. Por outro lado, quando o foco da aula é a aprendizagem 

e uso da língua, é a língua inglesa que domina as interações. A exigência para o uso exclusivo 

da língua inglesa em sala de aula poderia limitar a participação de muitos alunos em diversos 

momentos por se sentirem inibidos, visto, julgarem não possuir a habilidade linguística 

necessária. 

Benson (1997) afirma que “a autonomia cresce na medida em que aprendizes se 

tornam mais críticos e conscientes do contexto social de aprendizagem e das restrições 

impostas por ele”
25

 (p.24). Sendo assim, faz todo o sentido esse balanço entre as duas línguas. 

Parece que os professores são bem conscientes do contexto social em que atuam e buscam 

alternativas quando percebem algo desfavorável. Vejamos o excerto a seguir. 

 

                                                             
25 “Autonomy grows as learners become more critically aware of the social context of their learning and the 

constraints it implies.” (p.24) 
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Excerto 6 – oficina do dia 10 de outubro de 2013. 

MARCELA: what makes a good teacher? Let´s think about the characteristics of a good teacher. 

Ok? Let´s see, this is the teacher´s report card.  

Alunos: report card 

MARCELA: do you know report card? 

Jorge e outros: no 

MARCELA:  A, B 

Luiz e Jorge: boletim. 

MARCELA: yes. So how do we say boletim in English? 

Alunos: report card (poucos falam e Mariana faz gesto de que não ouviu) 

Alunos: report card 

MARCELA: is your report card good? 

Alunos: yes/no (alguns fazem gesto de mais ou menos) 

Tania: excellent 

Jonas: more or less 

Luiz: more or less (rindo) 

MARCELA: no, not so much 

(Risadas) 

MARCELA: excellent, very good 

Tania: tirando matemática e física do caminho 

 

No excerto acima é possível perceber que a professora em formação inicial introduz o tema da 

aula aos poucos. Inicialmente ela insere vocabulário relacionado à temática (exemplo: report card) e 

em seguida situa os alunos como parte integrante dando a eles a oportunidade de se engajarem usando 

a língua inglesa. No excerto 7, a seguir, percebemos que a conversa em língua inglesa entre alunos e 

professora continua. 

 

Excerto 7 - aula do dia 10 de outubro de 2013. 

MARCELA: so, let´s see the teacher´s report card. 

Luiz: paciência 

Alunos: patience 

MARCELA: patience?commitment 

Alunos: dedication, inspiration 
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MARCELA: uhm. Let´s think about other characteristics, important for a teacher. So let´s see. In 

my opinion a good teacher needs to beeee. (professora alonga bem o final da frase para dar a ideia 

de que os alunos devem completar) 

Luiz: patience. 

MARCELA: patient. Very good.  And a good teacher needs to have (dá uma pausa) a nice smile. 

Lucas: dedication 

MARCELA: uhm. Very good. 

Jorge: você vai copiar dali? 

MARCELA: so very good. Look. Everybody. A good teacher (pausa) 

Alunos: a good teacher 

MARCELA: needs 

Alunos: needs to be, to have 

MARCELA: what´s the difference? 

Alunos (Jonas e Luiz): ser e ter 

MARCELA: so, for example. I say a good teacher needs to be ( dá uma pausa e completa) patient. 

Alunos: patient 

MARCELA: patient. Adjective or noun; verb. What´s that? Patient 

Jonas: adjective 

MARCELA: adjective, ok? So use be plus adjective. Yeah? Ok. What about have? 

Luiz: ter 

MARCELA: dedication. Adjective? 

Alunos: no 

MARCELA: what is dedication 

Ruana: verbo? 

MARCELA: uhm? 

Aluno (não identifiquei qual): substantivo 

MARCELA: substantivo, right? It´s a noun. So use have plus noun. Ok this difference?  So we can 

say:  A good teacher needs to be (pausa) 

Luiz: o que o professor tem que ter..... ser e ter (explicando para Jonas) 

Jonas: a tah. 

Alunos: patient 

MARCELA: patient.  A good teacher needs to have patience, the noun. It´s ok this difference?  

 

 Nesse excerto acima verifica-se que a professora trabalha questões gramaticais de uma forma 

contextualizada e sempre em participação com o aluno. Percebe-se que o turno de sua fala é bem curto 

e alternado com o turno dos alunos, ou seja, não há uma transmissão de conteúdo e sim um diálogo no 
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qual usuários da língua conversam sobre um tema (qualidades que um professor deve ter) e 

consequentemente aperfeiçoam esse uso da linguagem.  Esse diálogo colaborativo continua a seguir. 

 

Excerto 8 - oficina do dia 10 de outubro de 2013. 

MARCELA: so tell me a good teacher (pausa) 

Jorge: inspiration. (Mariana faz gestos para que ele diga a sentença completa)  needs to be 

inspiration 

MARCELA: needs to be or needs to have inspiration? 

Luiz and Jorge: have 

MARCELA: uhmmm.  Do you agree with him? (apontando para José) 

Jonas: yes 

MARCELA: so what can you say? 

Jonas: yes, I agree.  I think a good teacher needs to have inspiration 

MARCELA: good. another one. Come on. Another characteristic. 

Luiz: o João disse que o professor de matemática precisa de uma namorada. 

He needs to have a girlfriend  

(Risadas) 

Jonas: dedication 

MARCELA: difficult? 

Alunos: não 

MARCELA: no? Two volunteers. (Lucas e Ruth se candidatam)  

Jonas: Edmarlley tá doidoi 

MARCELA: thank you. 

Jonas: nosso voluntário oficial faltou 

MARCELA: so let´s see. Give your opinion. What makes a good teacher? 

Luiz: a good teacher needs to have patience 

MARCELA: ok. Do you agree with him? 

Ruana:  I agree, I think a good teacher needs to be dedication 

MARCELA: needs to be? 

Ruana: não. Needs to have 

MARCELA: uhmmmm.  Very good. Difficult guys? 

Alunos: no 

(MARCELA bate palmas aos colegas e faz gesto para que alunos também batam.) 

 

Esse último excerto sintetiza que o objetivo da atividade é o uso da língua inglesa, mas 

que esse uso não se resume a repetição de frases prontas. A professora em formação inicial 
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trabalha a língua de tal forma que os alunos estão expressando as suas opiniões sobre o tema 

da aula em questão. Os alunos entendem o que a professora fala e conseguem ter uma 

produção oral satisfatória. Percebe-se que a língua foi usada “para se fazer coisas” (CLARK, 

2000: 55), no caso, expressar opiniões.  

 Em seguida MARCELA trabalhou mais alguns exemplos com os alunos e novamente 

parte para uma discussão crítica sobre o assunto. Ela mostra para os alunos algumas imagens 

em PowerPoint (anexo I) que demonstram visões sobre o ensino-aprendizagem e pede que os 

alunos falem sobre as mesmas. 

 

Excerto 9 – oficina do dia 10 de outubro de 2013. 

MARCELA: vocês se identificam com essas figuras? 

Marcia: com certeza. 

MARCELA: com certeza? 

Jorge: alguns professores 

MARCELA: alguns professores? Que tipo de professor é esse? 

Alunos: de química 

MARCELA: no names. Que tipo de professor é esse? 

Marcia: aquele que fala, fala e fala e acha que os alunos tá aprendendo. 

MARCELA: aquele que só fala, fala e fala e acha que os alunos estão aprendendo. What else? 

Jonas: O professor de historia é assim. 

MARCELA: no names 

Ruana: história 

MARCELA: que que tá acontecendo aqui nessa figura? 

Jorge: professor ta falando um monte de palavras, letras, coisas sem sentido, e entrando na cabeça 

dele.Como se entrasse tudo direto na cabeça do aluno 

Jorge: bomba 

 

 Os comentários dos alunos nesse excerto 9 dizem respeito às imagens que fazem menção ao 

entendimento tradicional de que o professor que é o detentor do conhecimento e que deve repassá-lo 

aos alunos que nada sabem. Percebe-se que MARCELA não externaliza sua opinião nesse momento, 

apenas instigando os alunos a participarem da discussão. A seguir, no excerto 10, MARCELA faz 

questão de enfatizar para a turma a opinião de um aluno que parece ter chamado a sua atenção. Essa 

sua atitude sugere que ela “ouve” e faz questão de enfatizar a “voz” dos alunos. 

 

Excerto 10 - oficina do dia 10 de outubro de 2013 

Jonas: não ta fazendo o aluno pensar 
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MARCELA: ta fazendo o aluno pensar? 

Jonas: não está fazendo, ta fazendo ele decorar 

MARCELA: did you listen to Jonas? Can you repeat  Jonas? 

Jonas: não ta fazendo pensar, só decorar 

MARCELA: o Jonas falou, não tá fazendo ele pensar, os alunos pensarem, é só decoreba. Ok? 

Marcia: que nem ontem 

 

 Na sequencia, a professora em formação inicial mostra uma imagem (anexo I) na qual o 

professor não parece ser o detentor da verdade, mas alguém que compartilha as vivências com os 

alunos. Vejamos o excerto 11. 

 

Excerto 11 - oficina do dia 10 de outubro de 2013 

 

MARCELA: what about this one?  

Marcia: tem o professor segurando os alunos 

MARCELA: uhm? 

Marcia: como se eles fossem cair 

MARCELA: professor segurando os alunos como se eles fossem cair. Mais o que? 

Jorge: corda bamba 

MARCELA: corda bamba 

Helio: tentando tirar ele da recuperação 

Ruana: ta guiando eles para eles aprenderem com se fosse a linha 

MARCELA: professor guiando. What else? 

Marcia: sei que a corda ta arrebentando. 

MARCELA: vocês se identificam com esse daqui também? [...] não? Por que? 

Marcia: é que eu não entendi muito bem. 

MARCELA:  podia ser uma coisa legal 

Marcia: que ele ta segurando os alunos. É tipo como se os alunos fossem repetir e ele ta tentando 

ajudar o máximo possível? 

MARCELA: can be. 

Marcia: Tipo a corda dos alunos está arrebentando, eles estão ficando sem tempo  e o professor tá 

tentando ajudar o máximo possível. É meio que aquele professor esforçado que quer ajudar os 

alunos. 

MARCELA: can be [...]  what else?  

Jonas: depois dessa não tem mais 

MARCELA: Aqui vocês acham que aquele mesmo tipo de professor que fala, fala e quer por as 

coisas dentro da cabeça dos alunos? 
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Alunos: não 

MARCELA: que que seria esse professor aqui? 

Jorge: tentando ensinar como fazer 

 Ainda sobre a mesma imagem, o excerto 12, a seguir, retrata a vontade dos alunos de 

terem professores amigos e que estejam dispostos a os ajudarem. Essa necessidade dos alunos 

condiz com a visão de Vygotsky (2010) de que todo trabalho educativo deve ter como ponto 

de partida a emoção, já que o homem, apesar de ser concebido como um ser pensante, 

também se emociona, deseja, imagina e se sensibiliza. Ele ainda entende que o professor deve 

buscar a emoção do aluno e que esta esteja ligada ao novo conhecimento, caso contrário não 

há construção de conhecimento (VYGOTSKY, 2010). 

 

Excerto 12 - oficina do dia 10 de outubro de 2013 

 

Jonas: professor amigo  

MARCELA: profesor amigo, ensinar como fazer e eles estão se equilibrando numa mesma corda. Ou 

seja, como a Ruana disse todo mundo no mesmo barco.então como é que você enxergam isso? 

Ruana: que o professor não ta se botando acima do aluno 

MARCELA: O professor tá no mesmo nível [...]  então qual é o papel do professor? 

Jorge: ajudar os alunos 

Aluno (não identifiquei o aluno que falou): troca de saberes 

MARCELA: troca de saberes. Very good. What else? Alguém falou aqui antes em passar 

conhecimento, como se fosse transmitir, igual aquelas primeiras figuras. Eu abro a cabeça de 

vocês.Mas aí  isso implica que o professor detêm o conhecimento, eu sei de tudo, você não sabe de 

nada, vou passar tudo. É assim que funciona? 

Alunos: não 

MARCELA: como é que funciona? Como deveria funcionar? 

Daniela: eu acho que o professor deveria explicar e deixar os alunos falarem 

MARCELA: então a participação dos alunos 

Daniela : participação dos alunos 

MARCELA: como agora, right? A participação dos alunos. 

(risadas) 

 

Além da questão da emoção, neste excerto, parece que a professora em formação 

inicial instiga os alunos a compreenderem que o conhecimento também está nos alunos e que 

estes são essenciais no processo de ensino-aprendizagem. Também é possível perceber que os 

alunos sentem necessidade de serem valorizados pelos professores e que dessa forma a 
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construção e transformação de conhecimento seriam muito mais produtivas. Como afirma 

Vygotsky (2007), “qualquer situação de aprendizado, com o qual a criança se defronta na 

escola, tem sempre uma história prévia” (p.94), visto que essa criança (aprendiz) constrói uma 

série de conhecimentos ao interagir com o mundo que a cerca. 

A fala final da MARCELA, ainda neste último excerto, parece demonstrar que ela tem 

consciência da sua proposta de ensino e que essa proposta está voltada a permitir que alunos 

participem da aula em conjunto com o professor para a construção de conhecimento.  

Em momento posterior nessa mesma aula, a professora traz para os alunos uma 

imagem a partir da qual ela discute a visão de professores como curadores. Ela diz: 

 

Excerto 13 – oficina do dia 10 de outubro de 2013. 

MARCELA: It has to do with selecting. Então o professor ta aí. Ajudando vocês a conseguirem 

também se tornarem curadores, para que sozinhos vocês consigam buscar.[...] So guys, do you 

consider youselves to be curators? Content curators. Remember curators? Can you select relevant 

information from the internet? Yes or no? Vocês conseguem selecionar material na internet relevante? 

 

Nesse excerto, MARCELA, em sua fala, ao dizer que alunos também devem se tornar 

curadores, de certa forma dá aos alunos o ‘poder’ dos professores, o poder de “produzir sua 

compreensão do que vem sendo comunicado” (VYGOTSKY, 2008: 38). Com isso, entendo 

mais uma vez, que a professora em formação inicial mistura as funções de professores e 

alunos, e ao misturar essas atribuições, ela coloca ambos como responsáveis pelo processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

5.3. Definição de Objetivos e Metas para o PIBID 

 Apesar da existência de um projeto com objetivos e metas para o PIBID-inglês foi 

observado se e como os professores traçam novas metas e objetivos. Como os professores 

desta pesquisa não foram observados desde sua entrada no programa,  não foi possível avaliar 

de forma mais detalhada a definição de metas e objetivos para o PIBID. Contudo, ao longo do 

período em que os dados da pesquisa foram gerados, foi possível observar de forma clara que 

o orientador sempre deu espaço para os professores interferirem nos objetivos e metas para o 

projeto. Em uma das reuniões pedagógicas o orientador pede aos professores para 

compartilharem suas ideias e planos para o PIBID e sugere a leitura de um texto para que 

sejam inspirados e possam traçar novos caminhos para o projeto. Vejamos a sua fala nos 

excertos a seguir. 
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Excerto 14 – reunião pedagógica do dia 30 de outubro de 2013. 

ROBERTO: bom, mais algum comentário sobre planos, dúvidas, alguma coisa? 

 

Excerto 15 – reunião pedagógica do dia 30 de outubro de 2013. 

ROBERTO: discutir esse projeto lá da UFPR e pra gente pegar emprestado algumas ideias, né, para 

as nossas práticas. Mais do que isso, pensar criticamente o que enfim, coisas positivas, coisas não tão 

positivas.  Então. Vamos lá.  

  

Esses dois últimos excertos parecem nos demonstrar que o professor-coordnador não 

só compartilha com os professores em formação inicial a oportunidade de definirem objetivos 

e metas para o projeto PIBID-inglês, mas também oferece a chance de refletirem de forma 

crítica o próprio trabalho. Assim, esses professores em formação inicial estão sendo 

estimulados a serem “críticos, dispostos a vozear suas perspectivas, angústias e desejos de 

transformação da sociedade” (NICOLAIDES; TÌLIO, 2011: 194). 

Os dados sugerem que os licienciandos aproveitam essa oportunidade e participam 

contribuindo com sugestões e propostas para o projeto. No excerto a seguir, durante uma 

reunião pedagógica, VITOR compartilha com seus colegas e com o orientador uma proposta 

sua para o próximo semestre. O orientador além de aceitar a nova proposta, pede a opinião do 

professor sobre como articular essa nova ideia com as já existentes. 

Excerto 16 – Reunião pedagógica do dia 4 de dezembro de 2013. 

VITOR: eu vi no you tube que tem um colégio americano, que eles recebem crianças com problemas 

de fala, troca letras e etc. Aí o professor organizou um projeto,um coral, pra trabalhar pronúncia e é 

uma coisa que faltou muito esse semestre na nossa turma, principalmente porque era muito difícil, 

porque a gente não teve uma constância de alunos presentes. Era muito quebrado. Não sei a 

MARCELA, mas eu fiquei muito a desejar nessa parte da pronúncia. Acho que faltou, achei um 

projeto legal, não toma muito tempo. Pode ser um projeto side by side. Tipo 11:40, então vamos 

gente qual música a gente vai treinar hoje? 

ROBERTO: entendi.  Então você acha que dá pra gente ter um projetão principal, que pode ser um 

projeto de 1 mês ou 1 bimestre, mas sempre reservando um pouco de cada aula pra esse sub-projeto. 
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VITOR: meu medo era esse. Aqui a gente teve muita gente que botou a carinha não mais feliz para o 

projeto. Então não sei, não gostei porque faltei muito porque era um projeto. Então pensei em fazer 

tipo isso, essa parte da pronúncia com musica como lúdico, por fora, um atrativo e não como um 

projeto que vai dar nota. (Neste trecho Vitor se refere ao questionário de avaliação que pediram aos 

alunos para responderem e cita exemplo de resposta de aluno). 

  Na verdade VITOR está propondo uma nova ideia para o próximo semestre como uma 

alternativa para um problema (dificuldade de trabalhar a pronúncia dos alunos) enfrentado no 

semestre corrente. Esse problema só foi identificado em função de um diálogo entre alunos e 

professores (através do dia a dia de sala de aula e do questionário) e a solução proposta surge 

também através de um diálogo entre professores e orientador. Assim percebemos a 

importância do diálogo na construção de conhecimento como afirma Freire (1996) que “não 

há intelegibilidade que não seja comunicação e intercomunicação e que não se funde na 

dialogicidade. O pensar certo por isso é dialógico” (p.38). 

No último dia de aula do semestre, os dois professores em formação ao conversarem 

no final da aula sobre o trabalho final da biografia que os alunos apresentaram, comentam 

sobre a possibilidade e vontade de realizarem uma pesquisa sobre esse trabalho da turma. 

Vejamos a fala de MARCELA. 

Excerto 17 – oficina do dia 26 de novembro de 2013. 

MARCELA: isso dá uma ótima pesquisa. Isso que a gente tem que falar com o ROBERTO. Tem que 

pensar num foco todo semestre. Ter um projeto final e as aulas serem direcionadas. 

VITOR: é muito ruim trabalhar sem  

MARCELA: porque tem que ter um foco. Os alunos se sentiram motivados eu acho. 

 

Nessa conversa, percebemos que MARCELA e VITOR se sentem bem à vontade para 

propor novas ideias para o PIBID com base em uma avaliação de resultados observados. E de 

fato, foi o que aconteceu na reunião seguinte. Eles lançaram essa proposta ao orientador de 

trabalharem com os alunos baseados em projetos, pois segundo eles, desta forma os alunos se 

sentem mais motivados e engajados nas aulas. 

 

5.4. Definição de Conteúdo e Formas de Avaliação 

A proposta inicial do semestre era a de trabalhar com o material didático usado na 

disciplina de inglês curricular da escola, porém de forma complementar, enfatizando 

principalmente o uso da oralidade na língua inglesa que é quase inexistente nas aulas da grade 
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curricular, segundo informações da professora supervisora de inglês da escola
26

. Contudo, ao 

longo das aulas, os licenciandos perceberam que essa proposta inicial não estava evoluindo 

muito bem. Isso porque os alunos se esqueciam de levar o livro para as aulas, assim, todo o 

planejamento da aula ficava prejudicado, assim como também perceberam que os alunos não 

estavam se envolvendo tanto nas aulas. Todas essas dificuldades eram compartilhadas nas 

reuniões pedagógicas e discutidas por todo o grupo de professores em formação inicial em 

conjunto com o professor-coordenador que sempre os deixou livres para proporem novas 

ideias. Com isso, novas ideias surgiram por parte dos professores e a nova proposta (já 

explicada em nota de rodapé) sugerida pela MARCELA foi a adotada para o restante do 

semestre com a turma do turno da manhã.
27

  

Assim os dados gerados ao longo das reuniões pedagógicas mostram que os 

professores em formação eram os responsáveis pelo conteúdo a ser trabalhado em sala de 

aula.  Nas reuniões pedagógicas eles compartilhavam com o orientador e com o grupo de 

professores o que haviam feito nas últimas aulas e os planos para as próximas. Sempre que 

julgava necessário o orientador questionava e complementava as ideias dos professores para 

orientá-los da melhor forma possível na definição dos planos para as aulas. No excerto a 

seguir, MARCELA, durante a reunião pedagógica, compartilha com o grupo a sua proposta 

para as aulas até o final do semestre e ROBERTO interfere em vários momentos fazendo 

questionamentos. Esses questionamentos parecem ajudá-la a refletir e direcionar da melhor 

forma possível o projeto final. 

 

Excerto 18 – reunião pedagógica do dia 30 de outubro de 2013. 

 

ROBERTO: e a ideia depois que você coletar todas essas histórias é? 

MARCELA: não sei, alguma coisa. 

ROBERTO:não pensou ainda no formato final? 

MARCELA: não, seria um livro mesmo, um diário com as histórias dos alunos. O que a gente vai 

fazer com isso depois, quem sabe! 

                                                             
26 A professora supervisora do inglês da escola participou da primeira reunião em que eu estava presente, antes 

mesmo do início da geração dos dados. Algumas informações relevantes para esta pesquisa foram obtidas a 

partir de sua fala. Essa reunião não foi gravada, portanto fiz algumas anotações em meu diário de pesquisa. Após 

o início da geração de dados para esta pesquisa não mais a encontrei. 
27 Para a turma do turno da tarde não foi adotada a proposta do projeto final pelo fato desta turma ter tido uma 

grande evasão de alunos, comparecendo às aulas apenas um ou dois alunos e por vários dias de aula, nenhum 

aluno compareceu. Sendo assim, a turma da tarde, por esta característica peculiar deixou de adotar as ideias e 

propostas sugeridas para a turma do turno da manhã. 
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ROBERTO: fazer um livro, assim você pensa em botar tudo junto, encadernar, fazer uma coisa 

assim? 

MARCELA: sim. 

ROBERTO: a sua previsão é disso durar quantas aulas? 

MARCELA: até o final. 

ROBERTO: mas você já parou pra contar quantas aulas são? 

MARCELA: ainda não fiz isso. 

ROBERTO: porque o final do ano de repente vai ser mais rápido do que você imagina. 

MARCELA: era isso que eu queria ver com você. Eu queria fazer um cronograma, mas eu queria ver 

com você quando seria o último dia. 

 

 Além de participar ativamente da definição de conteúdo para as aulas, os professores 

em formação inicial também definem as formas de avaliação para os alunos. Em virtude do 

projeto final proposto para o final do semestre, MARCELA sugere que não adotem a 

avaliação escrita e oral nos moldes já utilizados nos outros semestres do PIBID, mas utilizem 

a apresentação final dos diários como avaliação dos alunos. Vejamos o excerto a seguir. 

 

Excerto 19 – reunião pedagógica do dia 30 de outubro de 2013. 

 

MARCELA: talvez já que o calendário tá meio apertado, porque não a avaliação ser esse projeto? 

ROBERTO: ah, com certeza, com certeza. Porque a coisa meio que perdeu o sentido.  

 

Os excertos dessa seção, que tenta compreender questões referentes à definição de 

conteúdos e formas de avaliação, parecem indicar que a relação orientador-professores está 

baseada em um trabalho compartilhado para construir conhecimento o que está de acordo com 

Freire (1996) ao afirmar que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades 

para a sua produção ou a sua construção” (1996: 22). É possível perceber que o orientador 

tenta criar possibilidades para que os professores em formação criem seu próprio 

conhecimento para definirem conteúdo e formas de avaliação a serem adotadas no PIBID. 

Freire (1996) ainda acrescenta que “o educador democrático não pode negar-se do dever de, 

na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua 

insubmissão” (p.26) e que “nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se 

transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado 

do educador, igualmente sujeito do processo” (p.26). 
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5.5 Identificação de Dificuldades e Problemas e Busca de Soluções 

 A identificação de dificuldades e problemas nem sempre é fácil, até porque implica, 

por muitas vezes, ter que reconhecer falhas ou ter que mudar todo um planejamento. Percebi 

ao longo das minhas observações que os professores participantes desta pesquisa foram 

capazes de identificar diversos problemas encontrados o que os levou a alterar planejamentos 

na tentativa de solucionar os problemas. 

 Para uma de suas aulas, VITOR havia planejado um jogo, para o qual os alunos 

deveriam saber usar os verbos no passado simples. Ao perceber que seus alunos não sabiam 

usar esse tempo verbal e que com isso o jogo não funcionaria, resolveu ensiná-los a estrutura 

e utilização dos verbos no tempo verbal em questão. 

Excerto 20 – diário de pesquisa no dia 24 de outubro de 2013. 

VITOR diz que ficou arrasado pelo fato dos alunos não saberem o passado. Diz que preparou um 

monte de coisas legais, mas não deu para fazer.  Usou a expressão “calças arriadas”. Disse também 

que até Camila e Lucas que são bons alunos estavam se enrolando. 

 Vale salientar que não está sendo avaliado se a decisão tomada pelo professor foi a 

melhor, o fato que está em análise é que o problema não passou despercebido. Ele soube 

identificar a dificuldade e ao invés de ignorá-lo, o professor prontamente tomou uma decisão 

para tentar solucioná-lo.  

Vale, nesse momento, citar Oxford (2003) e suas concepções de autonomia 

sociocultural, visto que parecem dialogar com esse contexto de análise. Segundo essa autora, 

autonomia sociocultural é a autorregulação adquirida através da interação social com um par 

mais experiente e a participação do indivíduo na sua comunidade de prática. Participação essa 

que, inicialmente, se dá de forma periférica e com o passar do tempo adquire um papel 

central. Assim sendo, é possível perceber que os professores em formação inicial, através da 

interação com o orientador, considerado neste contexto o par mais experiente, passam a 

assumir uma função central no processo de ensino-aprendizagem sendo capazes de reconhecer 

problemas no processo e tentar encontrar soluções. 

Da mesma forma, Freire (1996) afirma que “na formação permanente dos professores, 

o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a 

prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” (p.39). 
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 Em outro momento, VITOR, ao conversar comigo no final de uma aula, após eu pedir 

que ele falasse um pouco sobre o PIBID, identifica alguns problemas que, segundo ele, 

dificultam o processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa. Ele apontou o 

desnivelamento dos alunos e a falta de continuidade do trabalho de sala de aula por conta de 

um elevado absenteísmo como os maiores problemas enfrentados no PIBID (esse excerto 

contem dados referentes à uma avaliação da aprendizagem do projeto final do PIBID e que 

será retomado na próxima seção). 

Excerto 21 – oficina do dia 21 de novembro de 2013. 

VITOR: o maior problema é aluno desnivelado. Não tem como a gente seguir um cronograma do 

livro deles, nem um cronograma nosso, porque tem uns que são muito, não são avançados, mas são 

quase intermediários, tem muito ‘fake beginner’, mas tem muita gente que é ‘beginner’ zerado. E é 

muito frustrante, porque, por exemplo, hoje a aula, eu fui mais guiando eles. Mas por exemplo, a 

Daiane tem muito problema com escrita, não sei quanto a pronuncia, mas escrita dela, ela tem muito 

problema. O Lucas não tem problema com aula, então a maior parte da aula ele ficou tranquilo ali 

enquanto eu tinha que auxiliar os outros.  Então o maior problema do PIBID, pelo menos aqui, é o 

desnivelmento, que é muito grande e é muito visível. Nem eu nem MARCELA, nem ROBERTO, nem 

ninguém tem como chegar e falar, você não tem como fazer PIBID porque é muito fraco, ou porque 

você é muito forte. Então a maior dificuldade que a gente tem é essa, montar uma aula que atenda 

todos os níveis, sem que aconteça isso que aconteceu hoje. Que a gente tava terminando o diary e dois 

ou três ficaram, a já acabei. A Juliana, até achei legal, ajudou muito a Juliana que tava atrás. Mas o 

Lucas ficou deitado, ficou olhando o teto. E pra professor isso frustra né. Você vê que aquele cara tá 

ali, tipo mas não tem o que fazer. Acho que a maior dificuldade é essa.  É uma turma muito boa. O 

número de alunos era absurdo, graças a Deus agora  diminuiu. A gente ta com doze e tá mantendo, 

mas a falta de, também o problema da falta de continuidade. Porque renova assim, em um segundo 

renova 30 alunos. A gente tinha uma turma de 45 presentes no começo, que renovou pra 20, que 

voltou a trinta que renovou pra 12. É difícil dar uma continuidade. Acho que o maior desafio daqui 

é isso, continuidade e o próprio desnivelamento. 

Acho que é isso. A gente discute isso todo dia no PIBID. É muito difícil controlar uma galera que tá 

com o past e domínio dos regulares e uma galera que não tem nada do past. E infelizmente eles não 

trabalham nada em casa. A gente trabalha aqui, chegam em casa não reforçam. 

 

Nessa conversa, ao falar de suas angústias, o professor também assinala, segundo a sua opinião, 

problemas para a aprendizagem relacionados ao curso da grade curricular escolar, além de 

comportamentos extra-classe e escola que afetam o processo de ensino-aprendizagem. 
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Excerto 22 - oficina do dia 21 de novembro de 2013. 

Fernanda (pesquisadora): eles não têm? 

VITOR: não, não tem dever de casa, não tem hábito de fazer, não tem hábito de procurar nada em 

inglês. Por mais que, ah eles não lêem nada. Eles lêem a beça, eles tão todo dia no facebook, mas não 

tem o hábito de reforçar em casa. E o inglês do colégio é totalmente por fora. A professora não usa o 

livro, então não tem uma continuidade. 

Fernanda:ela usa ou não usa o livro 

VITOR:  não usa. A de tarde, a deles não usa o livro. A de manhã eu não sei. A Bruna deve saber. Aí é 

uma continuidade muito quebrada. A gente vem terça aqui, fala, a MARCELA vem quinta, reforça, 

ficam o final de semana todo sem nem falar inglês pra voltar terça e falar de uma coisa nova.  Meio 

difícil.  

 

 Adicionalmente, verificamos no excerto seguinte que o professor em formação inicial 

parece entender que a proposta do projeto final foi uma boa solução para esses problemas, já 

que com o projeto final os alunos, segundo a sua visão, se engajaram mais nas atividades 

propostas pelos professores. 

 

Excerto 23 - oficina do dia 21 de novembro de 2013. 

Acho que o diary foi uma ótima escolha que a gente fez. A MARCELA deu a idéia, ficou show. A 

gente renovou bastante coisa que a gente viu, família, de apresentação. O past que a gente trabalhou 

com past events, mas a continuidade que é muito quebrada.  Não posso culpá-los por não fazer dever 

de casa, sabe, mas acho que um grande problema. De resto, excelentes. O maior orgulho que tenho 

esse semestre é a Roberta. Não queria nada desde o começo e agora tá chamando pra tirar dúvida. 

Tomou interesse, sabe. Não que os outros não sejam orgulho, mas ela foi de 8 a 80. 

Fernanda: se destacou 

VITOR: Foi absurdo. Um dia que tava de mal humor na sala. A gente começou a falar e ela que que 

isso e aquilo. Aí no outro dia ela veio com o dever, uma redação e mudou da água pro vinho. Foi a 

revelação do semestre. Não que os outros não tenham melhorado, todo mundo melhorou, mas ela. 

 

A professora MARCELA também identifica a dificuldade da falta de continuidade do 

trabalho, assim como uma falta de comprometimento dos alunos.  Ao final de suas aulas, 

quando sempre conversávamos um pouco, ela sempre comentava sobre essa falta de 

continuidade e da falta de engajamento e comprometimento dos alunos. Os dois excertos a 
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seguir são trechos do meu diário de pesquisa nos quais escrevi esses comentários da 

professora. 

 

Excerto 24 – diário de pesquisa do dia 12 de novembro. 

MARCELA desabafa que está desestimulada pela falta de continuidade do trabalho. Alguns alunos 

quase não vêm e os que vêm nem sempre cumprem com o combinado. 

 

Excerto 25 – diário de pesquisa do dia 13 de novembro. 

MARCELA é uma professora muito dedicada com a preparação de suas aulas e quer que os alunos se 

interessem e participem ativamente das aulas. Também gostaria que eles aproveitassem melhor a 

oportunidade que estão tendo de estudar inglês de graça. Ela não vê continuidade no trabalho e 

também não vê um comprometimento dos alunos. Ela questiona: por que não se comprometem? 

Achou que a ideia do projeto os estimularia mudando todo o cenário negativo que enxergava, mas 

não percebe grandes mudanças. 

 Ao perceber essas angústias dos professores em formação inicial no que diz respeito às 

dificuldades encontradas em sala de aula senti a necessidade de conhecer um pouquinho a 

visão dos alunos sobre o PIBID. Pedi que os alunos falassem um pouquinho sobre a relação 

deles com o PIBID. As respostas foram bem interessantes já que a maioria dos alunos relatou 

que entendem o PIBID como algo importante para eles e que os ajudou muito a melhorar seus 

conhecimentos da língua inglesa, e principalmente que gostam muito das aulas. Vale 

relembrar que não é objetivo desta pesquisa analisar os dados sob a perspectiva do aluno, 

portanto esses dados foram gerados como uma complementação para ampliar a visão do 

contexto como um todo. 

Excerto 26 – entrevista com aluna Roberta no dia 19 de novembro de 2013. 

 Roberta: eu acho, tenho certeza que o Pibid é muito importante pra minha vida agora e pro futuro.  

Porque eu vou tá aprendendo e vai melhorar na minha profissão independente do que eu faça. 

 

 

Excerto 27 – entrevista com aluna Daniela no dia 19 de novembro de 2013. 

Daniela: depois que eu comecei a fazer o Pibid eu fiquei melhor. Eu tenho um pouquinho de 

dificuldade em pronunciar porque às vezes eu fico com medo de falar errado. Mas melhorou bastante. 

Às vezes quando vem um gringo eu consigo falar algumas coisas. 
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Excerto 28 – entrevista com aluna Julia no dia 19 de novembro de 2013. 

 

Julia: eu não gosto muito de inglês, mas agora hoje em dia eu tô melhorando mais, tô aprendendo 

mais, mais coisas, posso usar mais e melhorar. Que antigamente eu não era muito boa em inglês não.  

 

Excerto 29 – entrevista com aluno Luiz no dia 19 de novembro de 2013. 

 

Luiz:  o inglês é coisa essencial pra vida e pro futuro . E tipo, o PIBID é um inglês melhor do que a 

própria escola que tem só um tempo por semana, não dá pra aprender quase nada. Uma experiência 

muito boa, vamos ganhar um diploma da UFRJ. 

 

Excerto 30 – entrevista com aluna Carla no dia 26 de novembro de 2013. 

 

Carla: é, na verdade eu já tinha, já havia feito outros cursos de inglês. Eu tô fazendo nesse momento, 

além do PIBID. E eu tinha, como eu escrevi no diário, eu tinha algumas dificuldades em assuntos 

mais profundos e tal. E o PIBID me ajudou bastante. Eu descobri várias coisas além do que eu já 

sabia, entendeu.  E é bem interessante pelo fato de ter a conversa em português e em inglês que ajuda 

bastante. E é isso, entendeu. Adorei esse semestre, ainda não tinha participado no outro. Eu tô 

participando nesse, mas eu super curti, como diria o pessoal. É isso. 

 

Excerto 31 – entrevista com alunos Jonas no dia 26 de novembro de 2013. 

 

Jonas:é que eu sempre tive afinidade pela língua inglesa, desde cedo. E o PIBID  foi uma forma de me 

aprimorar na língua. Gosto muito de música, esse tipo de coisa. Pra ser um fotógrafo, quem sabe um 

músico e viajar o mundo inteiro. Acho que é isso. 

 

 Logo que a aula terminou, MARCELA me perguntou o que eu havia perguntado aos 

alunos. Ao saber que era sobre o PIBID ela ficou muito interessada em saber o que haviam 

respondido. Quando eu informei a ela que a maioria dos alunos relatou que o PIBID é muito 

importante e que os têm ajudado a melhorar no inglês, ela se mostrou muito surpresa e 

satisfeita com a resposta. Acredito que o conhecimento dessa visão mais positiva dos alunos 

em relação ao PIBID pode ter mudado um pouco a visão negativa (no sentido de que eles não 

percebiam e não valorizavam a importância do PIBID) que MARCELA tinha dos alunos dos 
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alunos. Como afirma Freire (1996) “seria impossível saber-se inacabado e não se abrir ao 

mundo e aos outros à procura de explicação, de respostas a múltiplas perguntas. O 

fechamento ao mundo e aos outros se torna transgressão ao impulso natural da incompletude” 

(p.136).  Assim, conhecer o ‘outro lado’ é essencial para um olhar mais justo, ou seja, ao 

conhecer a visão dos alunos no que diz respeito o PIBID pode ter influenciado o modo como a 

professora entendia esses alunos.  

 

5.6 Avaliação da Aprendizagem no PIBID 

Na seção anterior algumas questões no que diz respeito à avaliação foram levantadas, 

já que a identificação de dificuldades e busca de soluções está, de certa forma, imbricada com 

questões referentes à avaliação. Novamente, baseada na concepção de autonomia 

sociocultural de Oxford (2003) na qual o aprendiz autônomo é entendido como aquele que se 

autorregula pela interação com um par mais experiente e que atua no seu contexto social, 

pretendo discutir como os professores em formação, aqui entendidos como o par menos 

experiente, avaliam o projeto como um todo, ou seja, como avaliam a sua participação no 

projeto e como avaliam o resultado final. 

Percebi que MARCELA, a todo momento, avalia o seu trabalho e tenta ir mudando 

para cada vez mais perceber resultados. Em uma conversa no final da aula, ela diz ter ficado 

muito feliz com o fato dos alunos terem comentado durante a aula que desejam a permanência 

dela no PIBID. 

 

Excerto 32 – oficina do dia 22 de outubro de 2013. 

 

Marcia: professora. Ano que vem, a maioria deve continuar a fazer o PIBID. A senhora vai continuar 

sendo a professora? 

MARCELA: I don´t know 

Carla: vai ser muito triste 

 

 MARCELA, que se diz estar muito desestimulada (excerto 24 e 25), pelo fato de 

parecer que toda a sua dedicação não vale a pena, tanto financeiramente quanto em relação 

aos alunos, ao comentar sobre esse desejo de sua continuidade no PIBID por parte dos alunos, 

diz que alguma coisa ela deve estar fazendo de positivo. Ela ainda acrescenta que tem 

observado uma participação maior de alguns alunos e conclui a conversa afirmando que 
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muitas vezes procuramos ver grandes mudanças, mas que deveríamos olhar para as pequenas. 

Isso porque, segundo ela, não ficaríamos tão desestimulados ao perceber essas pequenas 

mudanças. 

 Apesar das dificuldades encontradas ao longo do processo, os professores avaliam o 

resultado final como positivo. Em conversa no último dia de aula, após a apresentação final 

dos alunos, eles parecem bem satisfeitos e felizes. No próximo excerto VITOR e MARCELA 

comentam sobre a apresentação dos alunos e sobre algumas respostas dos alunos no 

questionário que passaram para os alunos. 

 

Excerto 33: oficina do dia 26 de novembro de 2013. 

 

MARCELA: a dedicação[...] tava vendo nos meus questionários. Eu vi que alguém respondeu: 

gostei do projeto, me ajudou a desenvolver a escrita. [...] eu achei muito legal, eles desenvolveram 

muito. Isso dá uma ótima pesquisa [...]isso que a gente tem que falar com o ROBERTO. Tem que 

pensar num foco todo semestre. Ter um projeto final e as aulas serem direcionadas 

VITOR: É muito ruim trabalhar sem 

MARCELA: porque tem que ter um foco. Os alunos se sentiram motivados eu acho. Eles entregaram 

com fotinha, não sei o que, tudo coloridinho. Isso não tem preço. 

VITOR: é 

MARCELA: cada um se desenvolveu de uma forma. Eu acho que deu super certo. Eu to super feliz. 

VITOR: você vê que eles botaram tempo nisso. 

MARCELA: acho que rendeu o que a gente queria, 

VITOR: e o ROBERTO vai adorar 

MARCELA: e a gente tem que escrever alguma coisa disso. Dá ma pesquisa super legal. Tem que 

render alguma coisa. 

 

 Da mesma forma, no excerto seguinte o professor VITOR em conversa com os alunos 

no último dia de aula, faz uma avaliação geral. 

 

Excerto 34 – oficina do dia 28 de novembro de 2014 

 

VITOR: ninguém vai dar essa oportunidade pra vocês se vocês não quiserem. O maior orgulho que 

eu tenho é que vocês estão aqui e que vocês querem [...] e de novo repito, ninguém tá fazendo isso 

por vocês, vocês estão fazendo isso por vocês [...]  aproveitem porque é uma oportunidade única.  

[...] ah, é difícil falar inglês porque as pessoas me julgam. Em português todo mundo te julga e nem 

por isso você ficou mudo em sua vida [...]  a gente tá aqui pra aprender. [...] foi muito bom, 

justamente por isso, porque vale a pena ver isso. É muito engraçado lembrar como vocês entraram e 

como tão saindo. 
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No final do semestre os professores em formação inicial, apesar de todas as 

dificuldades, conseguem enxergar a evolução de seus alunos e o trabalho conjunto que 

construíram. Isso porque, esses alunos que, na visão inicial dos professores pareciam 

desinteressados descomprometidos com o PIBID, ao final do semestre foram à frente da 

turma falar ou ler em inglês suas experiências de vida, sonhos, decepções, alegrias e tristezas, 

ou seja, a língua inglesa foi usada em uma atividade social vivenciada pelos alunos
28

. Esse 

uso vivo da língua condiz com a afirmação de Clark (2000) de que “a linguagem é usada para 

se fazer coisas” (p.55), isto é, “as línguas como as conhecemos não existiriam se não fossem 

pelas atividades sociais das quais elas são instrumentos”. Segundo Clark (2000), as pessoas 

usam a linguagem “na conversa diária para fazer negócios, planejar refeições e férias, discutir 

política, fazer fofocas” (p.55). 

Na verdade, todos trabalharam em colaboração e mesmo sem perceber (talvez tenham 

consciência disso) alunos, professores e orientador contribuíram para a construção e 

transformação de conhecimento. Todos os participantes parecem ter atuado de acordo com a 

concepção de Vieira (2003) sobre aprendiz e professor autônomo, de forma competente, se 

desenvolvendo como “participante autodeterminado, socialmente responsável e criticamente 

consciente em (e para além de) ambientes educativos, por referência a uma visão da educação 

como espaço de emancipação (inter)pessoal e transformação social” (p.2) 

 

5.7 A Interação entre Professores em Formação Inicial e Alunos 

 Como já mencionado, a relação entre os professores e alunos do PIBID era muito 

horizontal sendo a sala de aula um espaço de compartilhamento de ideias. No excerto a seguir, 

que é um trecho de meu diário de pesquisa, relato a minha visão da relação existente entre 

professores e alunos. 

 

Excerto 34 – diário de pesquisa do dia 19 de novembro de 2013 

 

Acredito que MARCELA e VITOR dão espaço (voz) para alunos, que eles não só participem, 

mas também, sejam responsáveis pelo o que acontece em sala. 

 

                                                             
28 Os alunos fizeram uma apresentação oral do projeto final , sendo que alguns alunos também fizeram uma 

apresentação em Powerpoint com o texto escrito, parte do texto escrito e imagens e fotos para ilustrar o que 

estava sendo dito. O trabalho escrito dos alunos se encontra no anexo.  
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Diversos outros momentos parecem mostrar que os professores valorizavam bastante a 

questão da responsabilidade por parte dos alunos, que os alunos se apropriassem da própria 

aprendizagem e se sentissem como participantes do processo de ensino-aprendizagem da 

língua inglesa.  

No próximo excerto, em uma das reuniões pedagógicas, o professor faz um 

comentário a respeito de uma conversa dele com os alunos sobre a importância do PIBID, já 

que ele percebia que muitos faltavam às aulas, segundo a sua visão, por motivos não 

justificáveis. Esse fato, dos alunos, por muitas vezes, desperdiçarem essa oportunidade de 

estudar inglês o incomodava muito, o que parece evidenciar a vontade desse professor de 

perceber responsabilidade e engajamento dos alunos sobre a própria responsabilidade. Esse 

desejo do professor parece dialogar com o  que Kohonem (1992) afirma sobre autonomia. 

Segundo esse autor o aluno autônomo deveria “ser responsável pela própria conduta em um 

contexto social: ser capaz de cooperar” (p.19) de tal forma que ele mesmo seja capaz de 

entender os benefícios que aquele contexto de ensino-aprendizagem pode trazer para sua vida 

e ao engajar-se nesse contexto o aluno possa também  trazer contribuições ao mesmo. 

 

 

Excerto 36: reunião pedagógica do dia 4 de dezembro de 2013. 

 

VITOR: eu falei no último dia de aula, gente leve isso aqui como algo pra vocês, eu não tô aqui por 

causa do dinheiro, eu não tô aqui por causa da pesquisa. Eu tô aqui porque eu quero aprender com 

vocês também. Ninguém vai botar vocês aqui dentro. Ah para ..tenho Pibid hoje, mas eu quero ver a 

Ana Maria Braga. Bota na balança, o que vale mais a pena. Aproveita a oportunidade que tão tendo. 

Eu falei isso. Leva mais a sério.[...] e de novo repito, ninguém tá fazendo isso por vocês, vocês estão 

fazendo isso por vocês. 

 

 Da mesma forma, como já mencionado, MARCELA também parecia desejar que os 

alunos se sentissem mais agentes e se responsabilizassem mais pela própria aprendizagem, 

além de se preocupar com o desenvolvimento linguístico dos alunos. Vejamos o excerto a 

seguir de uma conversa de MARCELA com seus alunos em sala de aula ao falar da proposta 

do projeto final. 

 

Excerto 37 – oficina do dia 22 de outubro de 2013. 

MARCELA: é uma ideia. Mas o que que vocês acham disso? Mas eu quero que a gente também entre 

de cabeça. Não é pra não, melhor não fazer. Fazer direito. Que que vocês acham?  Eu acho que vocês 



74 
 

vão desenvolver mais. Que vocês vão ter o que fazer fora daqui também. [...]Eu queria ver qual seria 

a reação de vocês. Pois não adianta nada eu propor alguma coisa e vocês, ah não quero. 

 

 Este último excerto parece dialogar com Lantolf e Pavlenko (2001) que expressam a 

necessidade de significado para a agência do aprendiz. 

  

A agência humana é muito mais do que performance, ou fazer; está intimamente atrelado à 

significado. Ou seja, coisas e eventos têm importância para as pessoas – suas ações têm 

significado e interpretações. É a agência que une motivação (...) à ação e define uma 

variedade de caminhos a serem seguidos pelos alunos. (p.146) 

 

 Desta forma, parece que a professora ao propor esse projeto das biografias, gostaria 

que os alunos se sentissem motivados e consequentemente se envolvessem para serem agentes 

do próprio aprendizado. 

 Adicionalmente também pude perceber que havia uma relação de amizade entre 

professores e a alunos, fato esse, que como já comentado anteriormente em outra seção, além 

de ser uma necessidade que os alunos possuem para favorecer o processo de ensino-

aprendizagem, também é fator adicional para envolver o aluno nesse processo. Essa relação 

amigável ficou bem evidente ao longo das aulas pela forma como eles conversavam, trocavam 

ideias, faziam brincadeiras e pela iniciativa de fazerem uma comemoração de encerramento 

no último dia de aula do semestre. 

 Neste capítulo, procurei analisar os dados dialogando com o aporte teórico que embasa 

este trabalho. Assim, acredito ter conseguido demonstrar que esse contexto de pesquisa traz 

muitos elementos favoráveis à construção da autonomia de professores de inglês em formação 

inicial.  

 No próximo e último capítulo, retomarei as principais questões dessa pesquisa e 

tentarei avaliar de consegui respondê-las. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Neste capítulo final é necessário retomar as questões que nortearam este trabalho e 

verificar, se por meio dos dados gerados, foi possível respondê-las, assim como citar as 

dificuldades e limitações na sua produção.  

 Como já mencionado em seções anteriores, a busca pelo contexto de pesquisa foi 

problemática pela dificuldade de encontrar uma escola da rede pública que permitisse a 

realização da pesquisa. Porém, mesmo após a definição do local para a geração dos dados o 

início da mesma sofreu uma demora, já que a escolha feita por mim (motivada pela minha 

rotina pessoal diária) pela turma do turno da tarde teve que ser revista. Isso porque, como já 

descrito, esse turno não teve uma adesão satisfatória dos alunos. Segundo o coordenador, os 

professores e os próprios alunos, essa falta de adesão dos alunos no turno da tarde se deve ao 

fato desses alunos ficarem muito tempo ociosos depois do horário regular de suas aulas que 

termina às 12:00 p.m. e terem que ficar aguardando o início do horário da oficina do PIBID 

do turno da tarde às 14:00 p.m.  

 Segundo o professor coordenador do Subprojeto Letras-inglês/UFRJ do 

PIBID/CAPES esse fato é bastante difícil de solucionar devido ao horário das aulas da 

graduação dos professores em formação inicial. Como o PIBID é um projeto no qual 

licenciandos participam, não podem existir atividades para os mesmos no horário de aulas da 

faculdade.  

 Outra dificuldade que encontrei na geração dos dados diz respeito à qualidade das 

gravações em áudio e vídeo das aulas. Os equipamentos utilizados – gravadores e câmeras de 

filmagem – não forneceram dados claramente audíveis, principalmente pelo fato dos mesmos 

terem a característica de uso doméstico e não profissional, somados ao fato da sala de aula ser 

muito barulhenta (de frente para uma rua muito movimentada) e possuir péssima acústica. 

Esses fatos foram responsáveis por criar obstáculos para a transcrição dos dados. 

 Certamente este trabalho possui algumas limitações que não foram identificadas a 

tempo de serem corrigidas, assim como outras que ainda não fui capaz de visualizar. Sendo 

assim, tentarei descrever aquelas por mim verificadas.  

Acredito que outra limitação da pesquisa foi o fato de ter mudado o seu foco após a 

geração dos dados, apesar dessa possibilidade de mudança de foco ao longo da pesquisa ser 

uma característica da pesquisa qualitativa. Como já descrito, inicialmente eu tinha a intenção 

de observar como ocorria a construção da autonomia de alunos do PIBID. Ao longo da 

geração dos dados a atuação dos professores em formação inicial começou a me chamar 

atenção, o que me levou a querer estudar a construção da autonomia nesse professores em 
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formação inicial. Contudo, só decidi, de fato, mudar o objetivo e perguntas de pesquisa 

somente após terminar a geração dos dados. Desta forma, muitas questões que eu poderia ter 

observado, analisado e até mesmo questionado podem ter passado despercebidas, pelo fato, 

dos professores não serem, inicialmente, o foco da atenção desta pesquisa. 

 Objetivando traçar as considerações finais, faz-se necessário retomar os 

questionamentos e indagações que guiaram este trabalho. O objetivo principal desta pesquisa 

foi analisar a construção da autonomia de professores de inglês em formação inicial. Em 

outras palavras, como que esses professores parecem conseguir fazer com que a aprendizagem 

da língua inglesa seja significativa para os alunos de forma que estes consigam fazer uma 

conexão entre o conteúdo trabalhado na escola e suas vidas pessoais. Também foi analisado 

como é factível um trabalho colaborativo entre professores e alunos e como é possível que 

professores estimulem seus alunos a se engajarem na sua própria aprendizagem. Ainda foi 

investigado as dificuldades e frustrações encontradas por esses professores ao tentarem 

implementar uma aprendizagem autônoma, suas concepções sobre seus duplos papéis de 

professor e aluno e como lidam com os objetivos e metas do PIBID.  

Para analisar esses questionamentos citados acima, como já mencionado em capítulo 

anterior, foi necessário construir perguntas mais objetivas que pudessem ser observadas nos 

dados gerados. Acredito que com a análise dos dados eu tenha conseguido responder aos 

meus questionamentos. A partir da geração dos dados foi possível chegar a algumas 

considerações, que não são rótulos para os participantes, não são uma conclusão definitiva, 

nem uma tentativa de traçar um perfil para o Subprojeto Letras-inglês/UFRJ do PIBID/CAPES. 

Na verdade, são as minhas considerações, influenciadas por tudo que vivenciei no período de 

geração de dados, somadas a todas as outras experiências vivenciadas por mim tanto no 

contexto acadêmico como no extra-acadêmico. Sendo assim, descreverei a seguir as minhas 

considerações no que diz respeito às categorias de análise e suas perguntas norteadoras.  

A relação existente entre o coordenador do projeto e os licenciandos parece influenciar 

as concepções dos mesmos em relação aos seus papeis de aprendizes e mediadores do 

processo de ensino-aprendizagem. A geração dos dados permitiu a observação e a percepção 

de que o professor-coordenador e os professores em formação inicial tinham uma relação 

baseada na troca de ideias, experiências e conhecimento. Nessa relação o professor-

coordenador estimulava os licenciandos a pensarem, agirem e refletirem de forma crítica 

sobre o próprio trabalho, a tomarem decisões no que diz respeito a todo o processo de 

definição de conteúdos, formas de avaliação, assim como a participarem das definições de 

objetivos e metas do PIBID. De forma bem semelhante era a relação entre os licenciandos e 
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alunos, na qual os professores em formação em formação inicial, apesar de serem os 

responsáveis pela definição de conteúdos a serem trabalhados em sala de aula e formas de 

avaliação, sempre abriram espaço para que os alunos opinassem e participassem ativamente 

das aulas. Os conteúdos a serem abordados nas aulas eram apresentados de forma 

significativa para o aluno, através de tarefas em grupo, jogos, brincadeiras, músicas, vídeo e 

etc.  

 Esse tipo de relação que ocorria entre professor-coordenador e licenciandos e entre 

licenciandos e alunos dialogam com a concepção de ‘educador-educando’ de Freire (2005). 

Segundo ele 

 

Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo programático da 

educação não é uma doação ou uma imposição – um conjunto de informes a ser depositados 

nos educandos -, mas a devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo 

daqueles elementos que este lhe entregou de forma desestruturada. A educação autêntica, 
repitamos, não se faz de A para B ou de A sobre B, mas de A com B, mediatizados pelo 

mundo. Mundo que impressiona e desafia a uns e a outros, originando visões ou pontos de 

vista sobre ele. (p.96-97) 

 

 Adicionalmente, os licenciandos alternavam a utilização da língua inglesa com a 

língua portuguesa em sala de aula. A língua inglesa deveria ser utilizada quando o objetivo da 

tarefa proposta era o uso da língua alvo, porém quando o objetivo da aula era uma discussão 

temática, na qual os professores em formação inicial desejassem ouvir a visão dos alunos, a 

língua a ser usada era a portuguesa. Assim, os alunos poderiam compartilhar as suas opiniões 

participando ativamente da aula sem a barreira da língua, visto que a maioria dos alunos teria 

dificuldades para se expressar na língua inglesa, o que inibiria a sua participação e silenciaria 

a sua voz na aula. 

 Igualmente foi possível compreender que os professores em formação inicial parecem 

desejar que os alunos se responsabilizem pela própria aprendizagem, assumindo 

responsabilidade e compromisso com esse processo mesmo diante de dificuldades. Esse 

engajamento parece essencial para que os alunos se sintam como colaboradores e agentes da 

própria aprendizagem. 

 Portanto, essas observações parecem indicar que esse contexto específico do PIBID, 

levando em consideração a forma como o professor-coordenador e seus licenciandos 

conduziram todo o processo, é um espaço que favorece a construção da autonomia não só de 

professores de inglês em formação inicial, mas também dos alunos participantes do programa.  

Da mesma forma, foi possível compreender que esses professores em formação inicial 

parecem conseguir tornar a aprendizagem da língua inglesa mais significativa para os alunos 
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de forma que haja conexões entre sala de aula e vida além dos muros escolares. Esses alunos 

foram capazes de usar a língua inglesa para falarem de suas famílias, experiências, decepções, 

desejos e sonhos.  

Igualmente, esse contexto pesquisado parece favorecer um trabalho colaborativo entre 

todos os envolvidos, assim como mostrar que é possível que professores e alunos estejam 

engajados no ensino-aprendizagem sendo capazes de definir metas, identificar dificuldades e 

problemas e buscarem as devidas soluções.    

A partir da descrição do contexto da pesquisa entendo que o mesmo funciona como 

uma escola que objetiva “ensinar o aluno a pensar, ensinar formas de acesso e apropriação do 

conhecimento elaborado, de modo que ele possa praticá-las autonomamente ao longo de sua 

vida, além de sua permanência na escola” (REGO, 2011:108). 

Sendo assim, apesar desse contexto de pesquisa ter se apresentado bastante favorável à 

construção de autonomia de professores e alunos, não é possível afirmar que sempre o será, 

até porque cada contexto é único, incapaz de ser replicado. Vale ressaltar que cabe a nós, 

professores e pesquisadores, a tarefa de continuar pesquisando e estudando para que sempre 

possamos valorizar e estimular a construção de autonomia de alunos e professores, não só 

dentro dos muros escolares, mas também fora deles. 

Por fim, novamente cito Rego (1994) que aponta a necessidade de “uma escola em que 

as pessoas possam dialogar, duvidar, discutir, questionar e compartilhar saberes. Onde há 

espaço para transformações, para as diferenças, para o erro, para as contradições, para a 

colaboração mútua e para a criatividade” (p.118) e Vieira (2007) que sonha com uma nova 

realidade. 

A esperança pedagógica e a autonomia profissional andam de mãos dadas na luta por uma 

educação melhor: uma educação que é emancipatória para professores e alunos e que, em 

última análise, contribui para a transformação da sociedade em geral. Se isto soar a utopia, 

então soa bem. Apenas os ideais podem fazer com que a realidade avance, e não sermos 

capazes de cumpri-los plenamente é justamente mais uma razão para continuarmos a tentar. 

Desta perspectiva, lidar com a complexidade e com a incerteza é essencial a uma 

aprendizagem profissional “re[ide]alista” ao longo da vida. (p.51) 
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ANEXO I 

Imagens da aula da professora MARCELA no dia xx de outubro de 2013. 
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