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RESUMO 
 

 

Ribeiro, Elza Maria D. A. de Mello. As perspectivas de alunos iniciantes de 
Ensino Fundamental sobre atividades orais nas aulas de inglês: um olhar 
etnográfico. Dissertação (Mestrado do Programa de Pós-Graduação 
Interdisciplinar de Linguística Aplicada) - Faculdade de Letras, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. 

 
 
 
   O objetivo desta dissertação é investigar a perspectiva dos alunos pré-

adolescentes iniciantes da segunda fase do ensino fundamental sobre as atividades 
orais nas aulas de inglês como língua estrangeira. O estudo inicia com o histórico 
das habilidades orais nos diversos métodos e abordagens do ensino de línguas, a 
conceituação de temas chave para seu desenvolvimento, tais como competência, 
dialogismo, polifonia, mediação, zona de desenvolvimento proximal, aprendizagem 
colaborativa e significativa, papéis sociais em sala de aula, interação e 
plurilingualismo. A pesquisa, de caráter etnográfico, foi realizada em uma 
instituição particular que faz parte de uma rede nacional de escolas do ensino 
regular, e, como procedimentos de geração de dados, foram utilizadas a observação 
participante das aulas, diários da pesquisadora, gravações em áudio e vídeo, 
entrevistas semi-estruturadas, grupos de discussão com e sem a intervenção da 
professora e dramatização. Os princípios da pesquisa qualitativa foram de natureza 
colaborativa. O processo de análise adotado foi o de interpretação de repertórios 
interpretativos. Os resultados sugerem que os aprendizes usam os conceitos 
explicitados no aparato teórico em suas falas, fazendo uso de padrões linguísticos 
adaptados à sua faixa etária. Além disso, enfatizam o interesse por aulas que têm 
como foco atividades de cunho oral tanto de habilidades de produção, quanto de 
percepção decorre do fato de estarem ligadas a questões de interação e 
aprendizagem mais efetiva, significativa e colaborativa. Os resultados também 
apontam para a reflexão sobre a relevância da reconstrução da nossa prática 
pedagógica para que seja voltada para a criação de um ambiente de sala de aula 
propício ao aprendizado levando em consideração as características que os alunos 
consideram relevantes e eficazes ao aprendizado de inglês como língua estrangeira.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

RIBEIRO, Elza Maria D. A. de Mello. Beginner Students’ Perspective on the Oral 
Activities in their English Classes at a Brazilian Middle School: An Ethnographic Point 
of View. Thesis. (M. A. in Applied Linguistics) Faculdade de Letras, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, 2010. 
 
 
   

The aim of this research is to investigate beginner students’ perspective on the oral 
activities in their English classes at a Brazilian middle school. The study starts out with 
an overview of the development of oral skills in the different language teaching 
methods and approaches. Then, it moves on to the definitions of some key concepts, 
such as dialogism, polyphony, mediation, proximal development zone, collaborative 
and significant learning, social roles in the  classroom interaction, among others. It is an 
ethnographic, qualitative research, which was conducted in a private middle school in 
Rio de Janeiro. The research made use of different kinds of data generation instruments 
such as classroom observation, audio and video recordings, field notes, interviews with 
the participants, group discussion (with or without the teacher's assistance) and 
dramatization. It applied the principles and analytical procedures of collaborative 
qualitative research and resorted to the identification of interpretative repertoires. The 
results suggest the learners investigated use the concepts presented in the theoretical 
part of this study in their speech, though expressed by means of linguistic patterns that 
are typical of the speech of a teenager. Besides that, the results emphasize that their 
interest on both productive and receptive oral activities stems from the fact that these 
kinds of exercises are related to significant, efficient and collaborative learning as well 
as interactional issues. The research also points to our reflection about the importance of 
the creation of a favorable classroom atmosphere to the learning process of English as a 
foreign language. 
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Introdução 

O presente estudo tem como foco principal a perspectiva do aluno sobre atividades orais 

desenvolvidas numa sala de aula de inglês como língua estrangeira no primeiro ano da segunda 

etapa do Ensino Fundamental II de uma instituição particular de ensino que faz parte de uma rede 

nacional de escolas. O interesse sobre esse tema data da longa experiência como professora de 

inglês como segunda língua em diversos contextos educacionais. Os objetivos dessa pesquisa são: 

investigar o interesse dos educandos por atividades de tal natureza, os tipos nos quais eles 

demonstram maior participação, assim como as características que tais eventos têm em comum.  

  

O germinar da pesquisa 

Os questionamentos acima expostos me instigam desde o início da minha atividade 

docente, quando comecei a perceber um maior grau de interesse e participação dos alunos nas 

aulas que utilizavam atividades na modalidade oral, tanto de produção, quanto de percepção. Nos 

diferentes ambientes onde exerci o magistério ao longo dos anos, a inclusão de atividades dessa 

natureza, na maioria das vezes, era uma das demandas dos aprendizes: em escolas, cursos 

particulares, atendimentos empresariais e aulas particulares.  

Se eu voltar um pouco mais no tempo, na época em que ainda era aluna de cursos 

particulares e nas próprias aulas de inglês na escola, aquelas que mais marcam minhas 

lembranças são as que contemplavam esse tipo de prática; as professoras de que mais me recordo 

no aprendizado de inglês foram as que realizavam atividades orais como um estilo próprio na 

forma de conduzirem as aulas. Ao passar para o outro lado da sala, essas aulas e profissionais 

tornaram-se meus exemplos e recebia um bom retorno por parte de um grupo significativo de 

alunos. Aqueles que pertenciam ao grupo dos que reagiam a tais atividades, logo se contagiavam 

com os colegas e se sentiam incentivados pelos demais, consequentemente a participação 

acontecia da forma mais homogênea, isto é, mais frequente, menos frustrante para ambos os 

grupos, com mais de eficácia e eficiência nas turmas.  

Talvez tenha sido nesse exato ponto, inconscientemente, que a semente foi semeada 

esperando o tempo certo de germinar. No decorrer de minha vida profissional, cada vez mais meu 

olhar se direcionava para as questões referentes ao interesse dos diversos público-alvos para 

atividade de compreensão, percepção e  produção oral. Só no tempo certo, a semente germinou. 

Isso aconteceu quando me foi dada a oportunidade de investigar o tema mais a fundo no 
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mestrado. A semente foi adubada através das leituras solicitadas pelos diversos professores em 

suas respectivas matérias, tratada com a busca por conhecimentos afins e relevantes ao tema, 

dando-lhe raízes profundas. Forte, a pesquisa gerou os primeiros rebentos quando as ideias iam 

sendo organizadas em minha mente, o caule se ergueu conforme o projeto foi delineado, foi se 

fortificando na medida em que seus galhos foram gerados através das escolhas realizadas. 

Cresceu com o aval de um arcabouço teórico aprofundado que a fez fértil a ponto de se romperem 

folhas e flores sob a forma dos dados, suas respectivas categorizações e o procedimento de 

análise. Flores essas, que se tornaram frutos: os resultados obtidos. E, ao fim desse trabalho, 

espero que a pesquisa arvoreie e que seus galhos sejam aptos a apoiar futuros saberes a serem 

construídos por outros pesquisadores que possam vir a agregar mais valor ao que apresento.  

 

As perguntas de pesquisa e o desenvolvimento do trabalho 

 

A pesquisa tem caráter qualitativo e interpretativista de cunho etnográfico e natureza 

colaborativa e procura refletir sobre as questões descritas na introdução. Dessa forma os dados 

gerados, bem como a revisão bibliográfica são aqui tratados na tentativa de responder as 

seguintes perguntas norteadoras do estudo: 

a) Por que os alunos demonstram interesse em atividades orais? 

b) Na perspectiva desses alunos, que tipos de atividades orais são mais, ou menos, 

motivadoras? 

c) Quais são as características comuns a essas atividades? 

Quanto a pergunta sobre o interesse dos alunos (a), gostaria de esclarecer que, quando me 

proponho a pesquisar a razão do interesse em atividades orais, parto do pressuposto de que eles 

têm esse interesse, justifico a utilização de um pressuposto na pergunta pois o mesmo é resultado 

de anos de experiência de sala de aula em diferentes contextos educacionais conforme 

mencionado na introdução. 

Para elaboração das perguntas, cito Nunan (1995:140): “os professores devem descobrir 

como os alunos pensam e se sentem, e como desejam aprender” 1. Tal posicionamento dialoga 

                                                 
1  Esta e as demais traduções são de minha inteira responsabilidade: “teachers should find out what their students 
think and feel about what and how they want to learn”. 
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com o conceito de aprendizagem significativa que será mais aprofundado no terceiro capítulo 

referente ao desenvolvimento desse e outros conceitos pertinentes. 

Contei com a colaboração dos alunos e de seus responsáveis que autorizaram a 

participação do grupo da turma do sexto ano da instituição onde trabalhava na época da geração 

de dados como professora dos mesmos para responder as questões acima propostas. Após essa 

breve apresentação do contexto em linhas gerais, parto para a apresentação do trabalho que se 

constitui conforme a explicação subsequente. 

Esse trabalho se inicia com o histórico do papel das habilidades orais nos diferentes 

métodos e abordagens do ensino de inglês como língua estrangeira2 no decorrer do tempo.  

Em seguida, dedico uma seção ao conceito de competência por considerá-lo relevante ao 

tema. Devido à complexidade do conceito, apresento e justifico quais variações são utilizadas 

como referencial, respeitando as demais opções teóricas que adoto nesta pesquisa. Chomsky é o 

primeiro cujo foco é direcionado para os aspectos linguísticos. Contrapondo-se ao conceito 

linguístico, surgem as idéias de competência comunicativa de Hymes. Posteriormente, Canale e 

Swain dão sua contribuição e propõem um alargamento no conceito com novas concepções. 

Assim também, outros linguistas debruçam-se sobre a descrição do conceito, eles são 

apresentados no primeiro capítulo da dissertação e enfatizo que vou me deter às ideias dos três 

últimos nomeados e de seus seguidores por serem os que melhor dialogam com a linha teórica a 

ser seguida, com as formas de gerar dados, bem como com o procedimento de análise.  

A pesquisa também tem parte de seu aporte teórico baseado em alguns dos conceitos de 

Bakhtin e Vygotsky, além de outros teóricos que se debruçaram e/ou ainda se debruçam sobre a 

mesma temática, tais como: dialogismo, polifonia, interação, aprendizagem colaborativa e 

significativa, mediação, zona de desenvolvimento proximal. 

A investigação, como já dito anteriormente, tem perfil metodológico etnográfico 

interpretativista de natureza qualitativa e cunho colaborativo. Os procedimentos de geração de 

                                                 
2  A literatura sobre o ensino de línguas faz uma distinção entre segunda língua e língua estrangeira. Segundo 
Littlewood (1988: 54), o primeiro indica que a língua possui funções comunicativas na comunidade do aprendiz. Já o 
segundo, pressupõe que a língua não possui funções comunicativas na comunidade do aprendiz, e, sim, apenas para 
comunicação com estrangeiros. Todavia, demais estudiosos apontam que na linguística aplicada norte-americana os 
dois termos têm sido utilizados intercambiavelmente por se referirem à língua que não é a língua nativa de uma 
comunidade. Ainda, alguns outros preferem e diferenciam os termos “segunda língua” e “língua estrangeira”; porém, 
nesse trabalho optei por usar os termos indistintamente, uma vez que o contexto da pesquisa situa-se fora de um país 
onde ela é a língua nativa. 
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dados para o tipo de metodologia descrito foram (a)gravações em áudio e vídeo de algumas aulas, 

(b) diário da pesquisadora, entrevistas individuais semi-estruturadas, (c) grupos de discussão com 

e sem intervenção da pesquisadora. Essa etapa terminou com uso da dramatização como forma de 

gerar dados. 

Tais dados foram categorizados e analisados de acordo com o conceito de identificação de 

repertórios interpretativos a que se dedica o quinto capítulo da dissertação. Os resultados sugerem 

que o interesse dos alunos por atividades orais  propostas em sala tem a ver com a identificação 

dessas com questões referentes à interação, aprendizagem colaborativa e significativa e 

demonstram principalmente opiniões convergentes em relação ao tema e seus desdobramentos 

tanto sob a forma direta através das falas, quanto sob a forma indireta por atitudes e 

comportamentos percebidos no desenvolvimento da pesquisa. 

Finalmente, há uma retomada das perguntas que orientam a pesquisa com uma dentre as 

possíveis propostas de resposta para cada uma delas, a fim de que encaminhamentos futuros 

levem à reflexão sobre a melhora da minha prática pedagógica, bem como daqueles que se 

dispuserem a ter acesso ao estudo. 
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1. Habilidades orais 

 
A partir do acima exposto, dedico este capítulo às habilidades orais no contexto 

educacional do ensino de inglês como língua estrangeira, pois é baseado nelas que o estudo vai 

abordar as atividades orais desenvolvidas em sala de aula com atenção ao interesse dos 

participantes por esse tópico. Em função disso, as habilidades orais que serão mais privilegiadas 

na pesquisa serão produção, percepção, compreensão e expressão, especialmente da importância 

das mesmas no método comunicativo, contexto metodológico onde a pesquisa acontece.  

Assim sendo, a seção abaixo se dedica a traçar uma linha histórica das épocas em que os 

diversos métodos e abordagens do ensino de línguas colocavam-se em situação de vantagem 

quanto ao ensino de línguas, em especial ao de inglês como língua estrangeira, dando ênfase a 

questões relacionadas à oralidade. 

 

  1.1 Breve histórico das habilidades orais no ensino de línguas 

 

A importância das habilidades orais no diferentes métodos data do início do ensino de 

línguas. Portanto, inicio essa parte do trabalho com um breve histórico de como as habilidades 

orais são consideradas nos diversos métodos e abordagens3 de aprendizagem da língua inglesa. 

Em seguida, abro uma seção para o conceito de competência por considerá-lo relevante para 

quem desenvolve pesquisa no contexto comunicativo de aprendizagem de inglês como língua 

estrangeira que tem como foco o interesse por atividades que contemplem o desenvolvimento da 

competência comunicativa. 

O Método Clássico no ensino de línguas estrangeiras é dominante do século XVII ao XIX 

(Richards e Rodgers, 1986:1) e se caracteriza pelo aprendizado das duas principais línguas da 

                                                 
3Segundo Leffa (1988:211-212), para descrever os diferentes métodos pelos quais se pode aprender uma língua 
estrangeira, precisa-se de uma terminologia adequada. Devido à grande abrangência com que se usava o termo 
método no passado – desde sua fundamentação teórica até a elaboração de normas para a criação de um determinado 
curso – convencionou-se subdividi-lo em abordagem (approach) e método propriamente dito. Abordagem é o 
termo mais abrangente e engloba os pressupostos teóricos acerca da língua e aprendizagem. As abordagens variam 
na medida em que variam os pressupostos. O método tem uma abrangência mais restrita estar contido dentro de uma 
abordagem. Não trata de pressupostos teóricos da aprendizagem de línguas, mas de normas de aplicação desses 
pressupostos. O método, por exemplo, pode envolver regras para seleção, ordenação e apresentação dos itens 
linguísticos, bem como normas de avaliação para elaboração de um determinado curso. Apesar dessa diferenciação 
apresentada pelo autor, na bibliografia sobre o assunto, as palavras método e abordagem são usadas sem o devido 
cuidado, o que não causa problemas na compreensão do leitor. Entretanto, achei que seria importante apresentar essa 
informação para justificar as diferentes nomenclaturas que aparecerão no corpo do texto em função de diferentes 
fontes bibliográficas. 
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época: o latim e o grego. Ambas são aprendidas pela memorização de regras e estruturas 

gramaticais detalhadamente explicadas por listas de vocabulários, pelo estudo das conjugações e 

pela tradução de frases isoladas e textos. O principal interesse por esses idiomas e 

desenvolvimento desse método é capacitar o aluno ao acesso à leitura de textos clássicos da 

literatura estrangeira, mesmo sem levar em consideração os contextos onde estão inseridas 

(Larsen-Freeman, 2000:17-18; Pactor e Celce Murcia 1979:3; Brown, 1994:16). Quaisquer das 

habilidades orais, como constatam Celce-Murcia, Brinton e Goodwin (1996:2), são totalmente 

ignoradas.  

Brown (1994:16) nos relata que a partir do século XIX, o Método de Gramática e 

Tradução4 passa a ser conhecido. Contudo, mesmo com propostas de reformas metodológicas no 

ensino de línguas estrangeiras em relação ao anterior, ainda mantém boa parte das características 

daquele que o originou. Leffa (1988:213 -214) ratifica a mesma ideia, da seuinte forma: 

A ênfase está na forma escrita da língua, desde os exercícios iniciais até a leitura final dos 
autores clássicos do idioma Pouca ou nenhuma atenção é dada aos aspectos de pronúncia e 
entonação. A origem da maioria das atividades da sala de aula está no livro-texto, de modo 
que o domínio oral da língua por parte do professor não é um aspecto crucial. O que ele 
precisa mais é o domínio da terminologia gramatical e o conhecimento profundo das 
regras do idioma com todas as exceções possíveis. Saber responder prontamente a uma 
dúvida surgida em sala de aula, ainda que usando a obscura exceção de uma regra, é mais 
importante do que saber pronunciar corretamente a mais simples frase. 
O objetivo final da AGT5 é – ou era- levar o aluno a apreciar a cultura e a literatura da 
língua alvo. Na consecução desse objetivo, acreditava-se que ele acabava adquirindo um 
conhecimento mais profundo de seu próprio idioma, desenvolvendo sua inteligência e 
capacidade de raciocínio. (Leffa, 1988: 213-214) 
 

O Movimento Reformista acontece no século XIX tendo como líderes os linguistas Henry 

Sweet na Inglaterra, Wilhelm Viëtor na Alemanha e Paul Passy na França. Eles acreditam na 

importância da língua falada no ensino; por consequência, surge uma metodologia de base oral. 

Essa reforma abre as portas para os primeiros estudos que levam em consideração as  habilidades 

orais que surgiram  no cenário da aprendizagem de línguas, especialmente em função de três 

aspectos: (1) o estabelecimento da Fonética como disciplina; (2) a fundação da Associação 

Fonética Internacional (IPA) e (3) a criação do Alfabeto Fonético Internacional (IPA). Tais 

mudanças possibilitam a representação e identificação dos sons de qualquer língua por falantes de 

outras que não a tenham como sua materna. Pela primeira vez na história, passa a existir uma 

relação biunívoca entre som e símbolo, a partir de quando, vários métodos e abordagens surgem 

                                                 
4  Grammar Translation Method 
5 O autor considera a denominação também possível  abordagem da gramática e da tradução (AGT) 
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decorrentes desse novo paradigma nos anos subsequentes. (Celce-Murcia, Brinton e Goodwin, 

1996: 2). 

O Método Direto6 (1800-1900) baseia-se em observações intuitivas de como as crianças 

aprendem sua primeira língua e de como os adultos aprendem sua segunda língua em ambientes 

não institucionais. Ele prioriza a comunicação oral desde o começo do aprendizado e as 

habilidades orais nele enfatizadas são a prática das regras e da pronúncia por meio da imitação e 

repetição de professores nativos ou com pronúncia próxima à nativa. Segundo Leffa, na mesma 

publicação anteriormente citada, o princípio fundamental desse método, que ele nomeia 

Abordagem Direta, é de que a L27 se aprende através da L2; a língua materna nunca deve ser 

usada na sala de aula. A transmissão de significado dá-se através de gestos, gravuras, sem jamais 

recorrer à tradução. O aluno deve aprender a pensar na língua alvo. 

 Por basear-se especialmente em intuição, o Método Direto recebeu críticas de Henry Sweet 

(Richards e Rodgers, 1986:11), como por exemplo, a falta de uma fundamentação teórica sólida, 

a dificuldade de se encontrar professores nativos ou com a pronúncia próxima a dos nativos 

disponíveis no mercado, além de ser dependente em demasia da habilidade dos professores e não 

de um livro didático. Isso se deve devido à excessiva valorização da pronúncia nativa como o 

objetivo dos envolvidos no processo de aprendizagem do ensino de línguas naquele contexto 

sócio-histórico. A partir de então novas abordagens surgem no contexto educacional com foco no 

ensino de línguas. 

O início do século XX traz o advento da Abordagem Oral8 na Inglaterra e o 

Audiolingualismo9 nos Estados Unidos, as habilidades orais10 continuaram sendo valorizadas 

devido à busca incessante pela pronúncia nativa como o padrão a ser alcançado. Materiais são 

desenvolvidos especialmente para esse fim, aparecem os laboratórios de línguas cujos objetivos 

são a reprodução perfeita e detalhada de formas orais com atenção ao ritmo, entonação e acento 

frasal a fim de atingir o modelo nativo americano ou britânico como objetivo final do processo de 

aprendizagem. Para isso, o professor apresenta o modelo oral com sua voz ou gravações em áudio 

                                                 
6 Direct Method 
7 L2 entendido como língua alvo 
8 Oral Approach 
9 Audiolingualism 
10 Observo que novamente há a confusão das habilidades orais com a capacidade de pronúncia perfeita de um nativo. 
Aproveito para deixar claro que não é esse o conceito de habilidades orais que será utilizado no trabalho, mas o de 
habilidades de percepção, compreensão, expressão e produção do inglês com língua estrangeira para fins de 
comunicação. Defendo um conceito de habilidades orais que tenha como objetivo a inteligibilidade. 
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e há intenso trabalho de fixação oral com repetições, uso de pares mínimos, transcrição visual e 

desenhos detalhados da articulação do aparelho fonador no momento de produção dos sons. Leffa 

(1988:219-221) aponta as premissas que, segundo ele, orientavam tal forma de aprendizagem: 

língua é fala, não escrita, tentando se desvincular dos pressupostos teóricos que embasavam a 

Abordagem Instrumental11; língua é um conjunto de hábitos, influenciado pelas ideias do 

behaviorismo; ensine a língua e não sobre a língua, como forma de desprender-se de tantas 

explicações de regras e aspectos linguísticos e estimular a prática e o uso da língua alvo. 

Na década de 60, ainda segundo Celce-Murcia et alii (1996:4), a Abordagem Cognitiva12, 

influenciada pela Gramática Gerativa13 de Chomsky e pela Psicologia Cognitiva de Neisser, 

começa a rejeitar os dois métodos previamente explicitados (Abordagem Oral e 

Audiolingualismo). Um novo paradigma surge e defende que a língua é regida por regras e não é 

adquirida a partir de hábitos. Nessa nova concepção, a capacidade de adquirir uma língua é inata 

à mente humana, que, a partir de uma quantidade limitada de regras, é capaz de gerar um número 

infinito de sentenças. Além disso, a Abordagem Cognitiva, influenciada pela concepção 

chomskiana sobre a aquisição de línguas, preconiza que a pronúncia perfeita é algo inatingível, e 

sugere que o professor de línguas dedique o tempo em sala de aula àquilo que pode ser realmente 

aprendido: estruturas gramaticais e vocabulário. Concluindo, as habilidades de caráter oral são 

deixadas de lado, enquanto os aspectos gramaticais passam a centralizar a atenção no processo de 

aprendizagem.  

Dessa forma, um novo paradigma passa a ter supremacia sobre os demais, pois nesse 

período quando se aceita e defende um novo paradigma, necessário se faz que o anterior seja 

negado. Não há a possibilidade da co-existência de paradigmas: é sempre esse ou aquele, nunca 

esse e aquele e, como consequência, não se chega a uma conclusão para o ensino de inglês como 

língua estrangeira. Foi quando o ensino de línguas passou por uma crise, pois com certa rejeição 

                                                 
11 A Abordagem Instrumental ficou conhecida como Abordagem para Leitura e, como o próprio nome diz foi criada 
com o propósito de desenvolver a habilidade da leitura com predominância para exercícios escritos especialmente 
questionários baseados em textos. A gramática restringia-se ao necessário para a compreensão da leitura enfatizando 
os aspectos sintáticos mais comuns, bem como a aquisição do maior número de vocábulos possíveis. Essa 
abordagem não é aqui desenvolvida no corpo do texto por não ter práticas de habilidades orais que é o foco do 
capítulo, mas como foi mencionada na citação do autor, penso ser necessária uma breve explanação sobre a mesma. 
12 Cognitive Approach 
13 Essa gramática foi primeiro denominada Gerativo-Transformacional por ter sofrido a influência do modelo 
vigente à época que preconizava a existência de um conjunto de regras transformacionais. Vários modelos se 
sucederam a esse e, atualmente, a teoria é conhecida apenas como Gramática Gerativa. 
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aos dois fortes paradigmas anteriores, na década de 70, houve um ecletismo generalizado no 

período em que vários métodos floresceram ligados ao nome de seu autor e com propostas pouco 

convencionais para o ensino de línguas, inclusive envolvendo diferentes metodologias, no 

contexto em questão, especialmente na forma de como as habilidades de cunho oral são 

desenvolvidas.  

Segundo Leffa (1988:222-224) listo os métodos mais conhecidos e que surgem durante essa 

época.A  sugestologia de Lozanov enfatiza os fatores psicológicos de aprendizagem, que devem 

ser favorecidos até pelo ambiente físico com uma sala de aula confortável como forma de 

oferecer um ambiente mais agradável, propício à aprendizagem, uma vez que contribui para 

redução da ansiedade e inibição. O desenvolvimento maciço do vocabulário é o aspecto 

linguístico mais enfatizado, porém as quatro habilidades também são ensinadas e as de natureza 

oral pelos longos diálogos lidos pelo próprio professor com constantes variações de entonação. 

O Aprendizado Comunitário, Método Curan ou Aprendizagem por aconselhamento14 

é desenvolvido por Curan, em 1976 e utiliza-se de técnicas de terapia de grupo com bases 

humanísticas para o ensino de línguas, conforme também apontam Richards e Rodgers 

(1986:113). Dá ênfase basicamente nas habilidades orais de percepção/compreensão e repetição. 

Os alunos sentam-se em círculo e o professor anda ao redor do grupo, quando o aluno desejar 

expressar-se o professor se aproxima e traduz em voz baixa na língua estrangeira a fala desejada. 

Faz-se o uso de gravadores para que o aluno se distancie da própria fala, direcione sua atenção na 

pronúncia e localize as áreas problemáticas da sua pronúncia ao comparar sua gravação com a 

pronúncia do professor. O aluno seleciona e controla o que e quanto ele quer praticar. No final da 

sessão, a gravação com todas as frases é reproduzida e transcrita para que os possam fazer 

comentários e observações. Nesse método a pronúncia mais próxima possível do falante nativo 

da língua-alvo volta a ser objetivo central na aprendizagem da língua estrangeira e todas as 

práticas que envolvem as habilidades orais trabalhadas são para se atingi-lo. Com o tempo, os 

alunos começam a criar frases diretamente na língua estrangeira e podem assumir o papel do 

professor do lado de fora do círculo.  

Outro método que surge nessa época de transição de paradigmas denomina-se Método 

Silencioso15  cujo criador foi Gattegno em 1972, que destaca também como habilidade oral a  

                                                 
14  Community Language Learning 
15  Silent Way 
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percepção e imitação da língua para alcançar a pronúncia nativa perfeita. Materiais, tais como 

bastões (rods) e cartões coloridos são especificamente desenvolvidos para que se evite a 

interferência do professor nos comandos de sala, cuja função deve ser a de ensinar usando 

linguagem não-verbal e, sair de cena, o máximo possível. Essa prática justifica o nome do 

método, pois desenvolve nos alunos a autonomia e a independência, já que Gattegno defende o 

silêncio como a melhor forma de aprendizado. Como nos explica Richards e Rodgers, (1986:83): 

Considera-se o silêncio o melhor veículo para aprendizagem, porque no silêncio os 
alunos se concentram na tarefa a ser realizada e no meio potencial para sua realização. 
Repetição (como oposto ao silêncio) consome tempo e incentiva a mente dispersa a se 
manter dispersa. Silêncio, enquanto forma de evitar a repetição, é uma maneira de 
ajudar na atenção, concentração e organização mental. 
 

O Método de Asher ou Resposta Física Total 16 é outro exemplo das novas formas de 

desenvolver o processo ensino-aprendizagem da língua estrangeira que apareceram nesse 

período de transição de paradigmas. Basicamente o ensino da língua se dá através de comandos 

emitidos pelo professor e executados pelo aluno. No começo os comandos são mais simples e 

vão se tornando mais complexos. A premissa que norteia o método é de que se aprende uma 

língua depois de ouvi-la e entendê-la. Daí que as habilidades de percepção e compreensão 

precedem as de produção oral que se inicia quando os alunos estiverem interessados em falar.  

Outra abordagem que aparece nesse ínterim e que se assemelha a anterior no que diz 

respeito a se levar em consideração o momento em que o aluno se sente à vontade para produzir 

oralmente é a Abordagem natural17. Ela defende que a habilidade de produção oral deve 

acontecer somente após a exposição do aluno à língua alvo. Para Krashen e Terrel (1983), a 

abordagem natural deve ter o foco inicial nas habilidades de percepção e compreensão oral, isto 

é, o aluno deve receber um input linguístico compreensível e só depois, sem a pressão, partir 

para a habilidade de produção. Não há a correção dos erros, pois para eles, dar atenção 

demasiada aos erros dos alunos pode acabar por deslocar o foco que deve ser a mensagem e 

prejudicial ao filtro afetivo. Além disso, a produção oral está ligada à ideia de pronúncia, uma 

vez que considera que a pronúncia do aluno será boa, apesar de nunca ter recebido instrução 

explícita sobre a mesma. As habilidades orais continuam sempre ligadas a uma produção 

compatível a do nativo. 

                                                 
16  Total Physical Response 
17   Natural approach 
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Os autores do método estabeleceram a diferença entre a aquisição e a aprendizagem18 de 

uma língua. A primeira consiste no desenvolvimento da habilidade de usar a língua em situações 

comunicativas. Isto acontece de maneira muito semelhante à que as crianças adquirem sua 

primeira língua – sem atenção consciente às formas linguísticas. A segunda, por outro lado, 

ocorre por meio de um processo consciente de estudo e atenção à forma e aprendizado de regras.  

Estes teóricos baseiam-se na idéia de que na aprendizagem de línguas deve-se proporcionar 

a oportunidade de internalizar o sistema sonoro da língua antes de reproduzi-lo. Segue-se a teoria 

de Stephen Krashen, conhecida como Modelo Monitor ou Modelo do input  ou insumo no 

desenvolvimento de aquisição da língua, ou seja, usar inconscientemente as regras gramaticais, 

ao invés de seu uso consciente. Nesse processo, o erro de pronúncia é parte natural do 

aprendizado e desaparecerá com o passar do tempo.  

Percebo que mesmo dentro de cada método há certa confusão entre habilidades orais e 

treino de pronúncia, isto é, ao se falar em habilidades de compreensão e percepção, os métodos 

utilizam esses termos como sinônimos de capacidade de reprodução de uma pronúncia nativa da 

língua alvo. Esse fato é compreensível se levarmos em conta que atende ao objetivo do aluno 

que tem como objetivo ser fluente como o nativo. 

No final da década de 70 e na década de 80 há a grande virada na valorização da questão da 

importância das habilidades orais na aprendizagem do inglês como língua estrangeira, as 

habilidades mais mecânicas como imitação e repetição para a pronúncia nativa perfeita são 

substituídas pelas habilidades de percepção e produção para fins de comunicação. Nesse 

momento acontece o apogeu do Método Comunicativo que, até hoje, domina o ensino de línguas 

no Brasil nas diversas instituições existentes para esse fim, inclusive em determinadas escolas 

particulares que primam pelo ensino de línguas eficaz, eficiente e de qualidade, pois na 

concepção do senso comum há uma crença de que para se aprender a língua inglesa, necessário se 

faz que o aluno complete o aprendizado considerado “fraco” da escola num curso de idiomas. Por 

isso, as escolas que oferecem o ensino de inglês como língua estrangeira num ambiente 

comunicativo têm maior credibilidade. 

 As práticas desenvolvidas têm foco na comunicação oral e, com isso, as habilidades orais 

assumem o papel de maior destaque no processo de ensino-aprendizagem. As bases da 

                                                 
18Krashen e Terrell (1983: 176) estabeleceram a diferença entre a aprendizagem e a aquisição de uma língua. 
Porém, farei uso de ambos os termos indistintamente no decorrer do trabalho por ser a diferença entre esses termos o 
foco do estudo. 
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competência linguística de Chomsky foram substituídas pelas bases da competência 

comunicativa de Hymes, ainda segundo Richards e Rodges (1986:69).  

Não basta falar, mas saber quando, o que, de que maneira e para quem falar (Larsen-

Freeman, 2000:121). O objetivo principal passa da pronúncia perfeita igual a do nativo para a 

inteligibilidade, de modo que ao interagirem na língua alvo, a partir do momento que os 

interlocutores consigam se entender mutuamente, mesmo sem uma pronúncia perfeita, a meta é 

alcançada. Os livros que dominam o mercado deixam de lado exercícios que privilegiam 

habilidades de repetição e imitação e passam a estimular atividades que desenvolvem a 

competência comunicativa através da prática de diálogos, exercícios de listening, exercícios em 

pares com foco na comunicação entre os interlocutores.  

Não faço juízo de valor sobre os métodos ou abordagens acima expostos. No entanto, por 

conduzir a pesquisa em um contexto educacional comunicativo cujo objetivo maior centra-se na 

competência comunicativa, é nesse ponto que a situo. 

Sobre a aceitação ou não da inteligibilidade como objetivo de comunicação pelos 

educandos, ainda não há um consenso, nem mesmo entre os teóricos da área que  se debruçam  

sobre o tema. Não vejo a necessidade de aprofundar uma discussão sobre esse posicionamento, já 

que isto não é o tema  de interesse, nem o objetivo dessa pesquisa. 

Porém, o conceito de competência comunicativa é um item de bastante relevância dentro do 

método comunicativo e, de certa forma, nos remete a um maior aprofundamento nesse trabalho 

por ser o método usado na condução da pesquisa. A próxima seção é dedicada dedicaremos a tal 

finalidade. 

 

1.2 Conceito de competência 

     

  Na seção anterior, foram apresentadas as formas de como as habilidades orais eram 

priorizadas, ou não, nos métodos e abordagens do ensino de línguas. Essas mudanças foram 

decorrentes de paradigmas educacionais que obtinham supremacia sobre os outros no decorrer do 

tempo, das descobertas teóricas sobre o processo de aprendizagem de línguas ou, ainda, das 

diferentes visões de linguagem defendidas pelos estudiosos acerca do tema. No final da seção, 

menciono questões relacionadas à competência comunicativa. 
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Em função da diversidade de concepções sobre o termo competência, relaciono as visões 

dos principais teóricos desde o aparecimento do termo passando pelo seu desenvolvimento 

histórico, culminando com visões mais contemporâneas que são utilizadas e embasam o 

referencial teórico por se identificarem com o contexto escolhido para o desenvolvimento do 

estudo. 

O termo competência é um dos mais usados no meio educacional quando se trata do 

processo ensino-aprendizagem, tanto na língua estrangeira, quanto nas demais disciplinas. Porém, 

sua conceituação é ampla, complexa e abrangente, o que, por vezes, dificulta o entendimento e 

utilização nas diferentes áreas do saber. Esse fato não acontece só na área da Linguística 

Aplicada (doravante LA), mas também entre os próprios estudiosos que fazem uso do termo na 

Psicologia da Educação, Sociologia e Linguística. 

Apesar de o movimento comunicativo predominar no ensino de línguas há pelo menos trinta 

anos, ainda não se chegou a um consenso sobre o conceito do termo competência (Llurda, 

2008:85). Outro teórico que também percebe certa confusão relativa ao termo é Munby (1978:15-

16), justificando, como uma das razões possíveis, o fato de que muitos autores, ao utilizá-lo, o 

fazem de forma individualizada e pessoal, ou seja, tentam adaptar o conceito aos seus propósitos 

ou aos seus campos de atuação. Desde a definição clássica proposta por Chomsky em 1965, 

conforme Silva (2006) 19, o termo vem se modernizando e se adaptando para atender novas 

visões de linguagem, interação, processos de ensino-aprendizagem. É exatamente esse caminho 

da modernização do conceito de competência que será traçado nas próximas seções e subseções 

do capítulo. 

  

1.2.1 Competência Linguística: a proposta de Chomsky 

 

Chomsky foi quem utilizou a expressão competência linguística pela primeira vez, 

introduzindo-a através da relação dicotômica entre competência e desempenho. Para o autor, 

competência seria o conhecimento da língua, isto é, das suas estruturas e regras e, desempenho 

o uso real da língua em situações concretas, sem qualquer preocupação com a função social da 

mesma. Mais precisamente, língua como sinônimo de conhecimento da gramática e sua 

aplicação, para Chomsky (1971): 

                                                 
19  Texto sem paginação. 
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A teoria linguística diz respeito primeiramente a um falante-ouvinte em uma comunidade 
de falantes completamente homogênea, que conhece sua língua e não está afetada por 
condições gramaticalmente irrelevantes como limitações de memória, distrações, falta de 
atenção e de interesse, erros fortuitos, etc., ao aplicar seu conhecimento da língua numa 
performance  atualizada. 
 

Ele apresenta a linguagem como patrimônio inato da humanidade enquanto espécie. 

Entretanto, para estabelecer as formalizações necessárias para essa teoria foi necessário abstrair-

se de muitas características das comunidades e da vida real de seus membros, usuários do mesmo 

sistema de códigos para fins de comunicação. Paiva (2005) também ratifica o conceito 

chomskiano a respeito da capacidade inata do ser humano em gerar enunciados e de usar a língua 

de forma criativa. 

 Não há a problematização das funções de falante e ouvinte como limitadoras do processo 

comunicativo, hoje considerado amplamente ativo. O emprego desses termos pressupõe que ao 

falante cabe o processo ativo e, ao ouvinte o processo passivo. Por isso, as noções de falante ideal 

e de competência linguística homogênea, que são questões centrais na teoria chomskiana, 

apresentam alguns problemas para quem trabalha com a visão de linguagem em uso, como uma 

dentre tantas outras ações possíveis do ser humano, como é o caso da visão a que esta pesquisa se 

afilia. 

 

1.2.2 Competência Comunicativa 

 

Em função dessa limitação da visão de Chomsky, não demorou muito para que outro 

linguista, Hymes, surgisse com um movimento para o desenvolvimento e ampliação das ideias de 

Chomsky explicadas na seção anterior. Ele partiu do princípio comunicativo de que as atividades 

devam ser significativas, envolver comunicação real para promover aprendizagem e não, 

meramente, uma prática mecânica de modelos de linguagem (Richards e Rodgers, 1986:72). 

Savignon (1972:8-9), procurando dar ao conceito um cunho menos teórico, mais 

pedagógico e mais aplicado, salienta que a competência comunicativa de um falante está 

condicionada à adaptação do conhecimento de um amplo vocabulário, de vários itens sintáticos e 

de aspectos paralinguísticos da língua-alvo. Para ele, somente um falante é capaz de atuar com 

sucesso num contexto eminentemente comunicativo. 

Na abordagem comunicativa, as tarefas são mediadas pela linguagem e envolvem 

negociação e partilha de informação. O papel do aluno é o de um negociador de significados, que 
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pode ganhar e contribuir com seu interlocutor e, o professor é aquele que facilita, medeia, 

organiza, guia, pesquisa, aprende, contribui, analisa, aconselha e gerencia essa aprendizagem 

através da negociação entre os grupos (Richards e Rodgers, 1986: 77). 

 

1.2.2.1 As idéias de Hymes  

 

Dell Hymes foi outro linguista norte americano, antropólogo de formação, que contribuiu 

para um desenvolvimento das formulações de Chomsky baseado no pressuposto de que diferentes 

pessoas têm diferentes comandos sobre a língua. Esse ponto de vista o fez cunhar o termo 

competência comunicativa, que parece apresentar um sentido mais abrangente, visto que 

engloba o conjunto inteiro de conhecimentos linguísticos, psicolinguísticos, sociolinguísticos e 

pragmáticos, bem como as habilidades que lhes permitam comunicar com eficácia e eficiência. 

 Ele é quem primeiro incorpora a dimensão social ao conceito de competência e, 

provavelmente, o autor cujo trabalho mais modificou o conceito chomskiano de competência ao 

acrescentar um viés comunicativo, com atenção ao uso da língua. De acordo com Hymes, e em 

clara oposição a Chomsky, saber as regras da língua, ou seja, como utilizar a fonologia, a 

morfologia, a sintaxe e o léxico, não é o suficiente para caracterizar alguém como competente em 

termos comunicativos. 

 Para ele, é preciso que, além disso, esse indivíduo saiba e use as regras da variação 

específica da comunidade na qual se insere. Há a ampliação do quadro teórico da linguística em 

direção à visão da linguagem como fruto da experiência social. Um exemplo é a habilidade para 

falar apropriadamente em diferentes contextos interacionais, reconhecendo como legítimos 

diferentes tipos de dialetos e variações e sendo capaz de interpretá-los adequadamente. É, a partir 

dessa premissa, que eu defendo e justifico a minha escolha para o embasamento teórico deste 

estudo, afiliando-me às concepções de que a adequação comunicativo-discursiva é parte 

integrante da competência comunicativa. 

Como consequência da preocupação ao uso real da língua, e não de cenários ideais 

previamente preparados para a prática comunicativa, o termo competência passa a incluir a idéia 

de capacidade de usar, unindo assim, as noções de competência e desempenho advindas da 

dicotomia chomskyana. Hymes (1979) interpreta a questão da competência e da performance 

como uso criativo da linguagem.  
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Dessa forma, parafraseando Silva (2006) 20 para que uma pessoa se mostre competente em 

termos comunicativos no uso da língua, ela precisa saber quando falar ou não, a quem falar, com 

quem, onde e de que maneira, ou seja, é preciso que ela conheça, analise o contexto social em 

que se encontra, use e consiga adequar suas falas de acordo com o ambiente dos interlocutores. 

Ainda, segundo a mesma autora, significa ser capaz de interagir nos diversos ambientes sociais, 

fazendo-se o mais  inteligível possível. 

Concluindo, Hymes (1979) considera mais pertinente estender a análise dos fenômenos de 

linguagem ao estudo da organização e da utilização dos recursos da fala dos membros das 

comunidades linguísticas, seus repertórios verbais, seus modos de fala nas situações mais 

diversas da interação humana através da palavra, aproximando os estudos linguísticos de uma 

perspectiva social e concreta das relações humanas. 

Canale e Swain também contribuem para o desenvolvimento do conceito de competência 

comunicativa, como será esclarecido na seção que segue. 

 

1.2.2.2 As contribuições de Canale e Swain 

 

 Canale e Swain (1980:28-31) foram os autores responsáveis por ampliar e desdobrar o 

conceito de competência comunicativa de Hymes ao oferecer uma pormenorização para a 

descrição dos diferentes tipos de competência. O modelo desses autores representou grande 

avanço à conceituação do termo que passa a ser assim subdividida em quatro tipos: competência 

gramatical, sendo o conceito original de Chomsky, ou seja, o domínio do código lingüístico e a 

habilidade de usá-lo para formar palavras e frases; competência sociolinguística, como sendo o 

conhecimento das regras sociais de uso da língua, ou seja, a compreensão do contexto social no 

qual a língua é usada. É a competência sociolinguística, que nos remete à adequação discursiva 

e nos permite saber quando, como, com quem e de que maneira falar, isto é, desenvolver a 

capacidade de adequação ao contexto onde nos encontramos. O terceiro tipo é a competência 

discursiva, ligada à organização correta de orações e frases (obedecendo às regras de coesão e 

coerência) com a finalidade de formar um todo significativo. Esse conhecimento deve ser 

compartilhado pelos envolvidos na interação, a fim de não haver compreensões errôneas sobre o 

comunicado.  Finalmente há a competência estratégica que são as “estratégias de comunicação” 

                                                 
20 Texto sem paginação 
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(Bialystok, 1990; Kasper e Kellerman, 1997) que nos permitem compensar qualquer insuficiência 

no desenvolvimento das outras três competências com o objetivo de manter a comunicação ativa. 

Para Freire (1989:8-9), a contribuição de Canale e Swain foi muito importante na medida 

em que ao dividi-lo em unidades pedagogicamente manipuláveis, move o conceito de 

competência comunicativa de Hymes, de natureza essencialmente teórica, para um campo prático 

e real: a sala de aula.    

A noção de capacidade de usar empregada por Hymes não aparece no modelo de Canale e 

Swain, pois passa a ser usada a expressão desempenho comunicativo traduzido como o uso das 

competências previamente mencionadas na compreensão e produção de falas entre interlocutores 

que compartilham regras de comunicação. Caso isso não ocorra, Canale e Swain sugerem que o 

interlocutor deva fazer uso da competência estratégica para a continuidade na participação na 

interação.   

 A seguir apresento outras contribuições apresentadas na área sobre o conceito do termo em 

desenvolvimento. 

 

 1.3 Outras contribuições e concepções sobre o termo competência na Linguística Aplicada 

  

 Outras contribuições também impactaram o meio acadêmico, dedico esta subseção para 

apresentar as variações do termo. É interessante que a difusão do termo tenha sido feita por vários 

autores ao mesmo tempo. Muitos deles citam Hymes ou Canale e Swain com base teórica das 

contribuições por eles desenvolvidas. De fato, o que houve foi uma espécie de consenso entre 

alguns linguistas que se recusavam a aceitar a definição de Chomsky, que gozava de muito 

prestígio no momento. As contribuições de Canale e Swain reforçam a importância do termo e, 

por desenvolverem seus conceitos fundamentados nas ideias daqueles linguistas, dão ao conceito 

de competência maior riqueza de detalhes ou uma aplicação restrita relacionada à determinada 

área limitada do saber. A seguir serão apresentadas algumas dessas variações nas concepções de 

competência que contribuirão para o enriquecimento desse trabalho. 

Cada um dos autores aqui citados amplia o sentido do termo para além do nível estritamente 

gramatical. Dentre as contribuições citadas, duas são as que mais se aproximam do objetivo dessa 

dissertação. A tendência que diz respeito ao uso interpessoal da língua, de onde vem a 

diversidade de variações de nomenclaturas dos estudiosos das áreas sociais e humanas: 
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competência da conversação de crianças de Keenam (1974), competência da interação de 

Erickson e Shultz (1981), competência da situação (Borman, 1979), competência social como 

Edmonson (1981), sem contar aqui com a competência sociolinguística de Canale e Swain já 

explicitada anteriormente. A outra tendência que também convém levar em consideração está 

centrada nas diferenças entre os indivíduos e seus papéis individuais exercidos na sociedade.   

Já em 1970, Campbell e Walles21 usam o termo competência no contexto de aprendizado e 

ensino de língua estrangeira como sinônimo da capacidade de participar efetivamente de uma 

interação de forma espontânea em uma dada língua, aproximando o mesmo como sinônimo de 

comunicação. Em 1971, Gorman22 faz há a aproximação do conceito de competência com o de 

proficiência influência do biliguismo no ensino de línguas. Para ele, um locutor proficiente de 

uma língua é um locutor que possui nela um repertório verbal, cuja complexidade está 

relacionada com a noção de função, ampla ou reduzida, desta língua nos diferentes grupos em 

que se torna membro. 

 Halliday (1973) postula noções de funções da linguagem, já atentando para o contexto da 

situação. Assim também, Widdowson (1978) faz a distinção entre as regras gramaticais (usage) e 

o uso delas (use), alertando para o fato de que tanto regras gramaticais como habilidade de 

comunicação têm que estar em constante associação para que se desenvolvam as habilidades de 

interpretação subjacentes. 

Troike, em 1977, citou a dificuldade de examinar a competência receptiva da competência 

produtiva  e as relações entre ambas no ensino de aprendizes de origens diferentes por não 

comungarem de um mesmo contexto sócio-histórico e cultural e, assim serem incapazes de fazer 

o uso da competência estratégica de Canale e Swain. 

Também em favor da competência da comunicação Fowler e Krees  postulam em 1979 que: 

É certo que esta competência da comunicação enriquecida variará segundo os 
indivíduos, ao invés de ser a mesma para todos os membros de uma população 
linguística. Assim, devemos falar do indivíduo como ser socializado  e não como pessoa 
única. 

Milroy, em 1981, escreve:  

Se nós queremos estudar a competência devemos estudar dados concernentes aos 
indivíduos e não aos grupos... estudar não somente o que os indivíduos conhecem de sua 
língua, mas como eles a utilizam, o que sabem das diferentes situações sociais, que 

                                                 
21  CAMBELL, R.; WALLES,R. The study of language aquisition. In: LYONS, John (Ed.). New horizons in 
linguistics. London:penguin, 1970. 
22  GORMAN, T. P. Sociolinguisitc implications of a choice of media of instruction. In:WHITLEY,W.H. (Ed.) 
Language use and social change. London: Oxford University Press, 1971. 
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significam simbolicamente a identidade social e como manifestam suas atitudes em relação 
a esta identidade social. 
 

 Edmonson também distingue competência de comunicação e competência social:  

A competência de comunicação pode ser representada por uma série de regras relativas à 
codificação e decodificação controladas por atos de comunicação maiores. Na 
conversação efetiva, os membros utilizam ou manipulam essas regras a fim de atingir 
alguns objetivos comunicativos e de manter e restabelecer a harmonia social. A 
utilização feita da competência de comunicação manifesta a competência social de um 
indivíduo. Alguns entre nós são mais fortes do que outros neste domínio. 
 

Segundo, ainda o mesmo autor, a variedade da qualidade das interações não reflete a 

competência linguística de cada um, ou de um subgrupo de uma comunidade, mas reflete a 

competência social do indivíduo enquanto membro social de um grupo. 

Além desses, Cicourel (1981) relaciona competência social com a de comunicação 

definindo a primeira como um saber de normas, valores e práticas que são moventes numa 

sociedade independente dos recursos de fala e de sua instituição. As representações podem 

manter-se as mesmas enquanto os recursos linguísticos mudam. 

Schmidt, também em 1973, incorpora a competência linguística na competência de 

comunicação. Segundo o autor, para se falar em competência de comunicação, na perspectiva de 

Hymes, deve-e direcionar o olhar para a comunidade linguística como um sistema heterogêneo 

organizado, portador de valores, crenças, hábitos e atitudes. É necessário levar em conta os 

indivíduos que dela fazem parte, percebendo as capacidades de manejo dos recursos linguísticos: 

como a presença do meio e do interlocutor é determinante para a prática destes saberes e como 

eles serão desenvolvidos à medida que este indivíduo se relaciona com sua comunidade e consigo 

mesmo, assumindo-se como membro pertencente à comunidade e, portanto, com identidade em 

relação ao outros membros. 

Neves (1996:73) demonstra preocupação em examinar o desenvolvimento da competência 

comunicativa na LE para que o aprendiz seja capaz de  exercer a função de tradutor  e intérprete. 

 Stern (1987:344) identifica que, em contexto de ensino-aprendizagem de línguas, 

novamente competência e proficiência passam quase a ser sinônimos e assinala que entre 

diferentes aprendizes, em diferentes  estágios de aprendizagem, essa dimensão pode ir do zero ao 

dez, sendo o máximo a proficiência do nativo. Para ele, competência é um conceito dinâmico e 

não estático, no que difere dos seguidores do pioneirismo de Chomsky em relação à criação do 

conceito. 
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 Taylor (1988:148-168) salienta que há controvérsia na tentativa de se chegar a um consenso 

sobre a competência comunicativa porque alguns linguistas confundem estado com processo. 

Por exemplo, discorda de Stern (supracitado), criticando a visão de processo e estado, pois a 

expressão processo dá a ideia de movimento influenciada pelo seu uso no campo educacional. 

Enquanto que, para Taylor, competência é um conceito estático  

 Almeida Filho (1997:56) conceitua competência comunicativa numa versão mais atual 

que vai ao encontro do conceito a que essa pesquisa se identifica. Para ele, a expressão tem a ver 

com um conhecimento abstrato subjacente e a habilidade de uso não só de regras gramaticais 

(explícitas ou implícitas) como também de regras contextuais ou pragmáticas (explícitas ou 

implícitas) na criação de um discurso apropriado, coeso e coerente. 

Em suma, sugiro que a concepção de competência desenvolvida lá atrás por Hymes, 

associada à comunicação e à ação deva ser estudada com muito zelo, pois contribui muito na 

compreensão do que é linguagem e seu uso por falantes individuais dentro de comunidades 

linguísticas heterogêneas, enfatizando que a relação entre linguagem e vida social não pode ser 

dissociada. 

Após o levantamento das principais definições de competência comunicativa, concluo que 

esse conceito deva englobar tanto a competência quanto o desempenho, pois não há, na prática, 

como separar ambos, uma vez que a primeira sendo o conhecimento abstrato (aquilo que eu 

conheço e me permite o fazer) só pode ser concretizada através do desempenho (aquilo que eu 

faço). Além disso, a competência comunicativa inclui as noções de adequação linguístico-

discursiva, reconhecimento contextual, interação e estratégias interacionais.  

Conforme o que foi apresentado nessa seção do capítulo, o conceito de competência se 

caracteriza por ser complexo e abrangente e, por isso se constitui como muito debatido e 

pesquisado no meio acadêmico. Portanto, remonto e confirmo o que foi defendido por Llurda 

(2000:85) no início do capítulo que ainda não há um consenso entre os estudiosos das 

diferentes áreas; assim, diferentes pesquisadores podem ter diferentes concepções do termo 

para os fins que a eles aprouver (grifo meu). 

Nesse trabalho cujo objetivo tem a ver com habilidades orais, a língua passa a ter extrema 

relevância na competência comunicativa e seus desdobramentos para a interação social entre 

interlocutores que convivem no mesmo contexto e partilham de regras para tal. De fato, como 

observamos no cotidiano de nossas salas de aula, a oralidade e as habilidades a ela ligadas são 
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essenciais para a comunicação entre os sujeitos da pesquisa. Por essa razão, o conceito de Hymes, 

ampliado por Canale e Swain, que se atualiza em algumas das citações nas diversas contribuições 

acima citadas, será aquele ao qual me afiliarei no decorrer desta dissertação pela justificativa 

acima descrita. 
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2. Interação e conceitos afins 

 
Num trabalho etnográfico em que a competência comuniativa-social-discursiva tem papel 

de destaque, conforme explicado na seção anterior, necessário se faz que outros conceitos 

relacionados a ela se agreguem para dar um maior embasamento teórico à pesquisa.  

Um desses conceitos é o de interação, pois é através das interações que temos a 

oportunidade de desenvolver a competência acima citada que nessa pesquisa será, ao mesmo 

tempo, forma de coleta de dados, quanto objeto de estudo.  

Na seção que ora se inicia vou deter-me à interação como objeto de estudo da pesquisa. O 

conceito engloba algumas possibilidades já utilizadas por outros pesquisadores em estudos da 

mesma natureza. 

 

2.1 A importância da interação 

 

Para facilitar a visualização da relevância da interação numa pesquisa nesse contexto, optei 

por apresentar as concepções de diferentes teóricos em diferentes épocas que selecionei, dentre 

muitas outras existentes na literatura acadêmica, através da criação do quadro que segue. 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE INTERAÇÃO AUTOR 

 

...ato de estar em convivência. 

 

 

Bakhtin (1929/97:330) 

O termo interação social está ligado a uma visão de 

homem que é essencialmente social: é na relação com o 

próximo, numa atividade prática comum, que este, por 

intermédio da linguagem, acaba por se construir e se 

desenvolver enquanto sujeito. 

 

 

Rubinstein (1973:10) 

A hipótese interacional de Long postula que a 

negociação de significado em interações verbais 

contribui para a geração de um input favorável no 

 

 

Long (1985:78) 
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desenvolvimento da segunda língua, assim como muitos 

estudos foram conduzidos sobre o efeito da negociação 

de significados na aquisição da segunda língua.23 

A maneira mais elementar de agir no mundo que nos 

cerca e, conforme se amadurece física e psiquicamente, 

as interações vão tomando proporções cada vez mais 

relevantes no desenvolvimento do indivíduo enquanto 

ser inserido numa sociedade culturalmente localizada 

no mundo que o cerca. 

 

 

 

Vygotsky (1987:77-95) 

A interação entre professores e alunos na sala de aula se 

constitui como um dos principais elementos no 

processo de ensino-aprendizagem, sendo que sua 

compreensão não apenas facilita este processo como 

também influi na sua qualidade.  

 

 

(Tsui, 1995: 76) 

É na interação uns com os outros que professores e 

alunos trabalham juntos para criar as atividades práticas  

e intelectuais que concretizam a forma e o conteúdo da 

língua-alvo, bem como os processos e resultados do 

desenvolvimento individual.24 

 

 

Hall and Verplaetse, (2000:10) 

 

 

A interação, na medida em que se baseia na idéia de 

reciprocidade, é sempre um processo que envolve dois 

ou mais elementos, sejam eles partículas, corpos ou 

pessoas.  Não existe interação de elemento único.  A 

interação, na sua essência, parte, portanto, da idéia de 

contato, podendo ser definida como um contato que 

 

Leffa. (2006:23) 

                                                 
23 Long’s Interaction Hypothesis (1985) argues that negotiation of meaning in verbal interactions contributes to the 
generation of input favourable for second language development, and several studies have built upon the effect of 
negotiation of meaning on second language acquisition 
24 It is in their interactions with each other that teachers and students work together to create the intellectual and 
practical activities that shape both the form and the content of the target language as well as the processes and 
outcomes of individual development 
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produz mudança em cada um dos participantes.  

Quadro 1 – Concepções sobre interação 

 

2.2 Dialogismo: uma visão bakhtiniana 

 

As concepções sobre interação apresentadas no quadro da seção anterior demonstram a 

importância da mesma na vida de todos nos vários contextos do nosso cotidiano. No contexto 

educacional institucionalizado como o escolar seu papel assume uma função ímpar. Em função 

disso, nesta seção serão apontados alguns dos conceitos desenvolvidos por Bakhtin e que 

complementam as contribuições de interação por dialogarem com as minhas convicções e com as 

escolhas feitas para essa pesquisa. Os conceitos que serão aprofundados de agora em diante 

relacionam-se com os que acabam de ser apresentados no quadro acima e se mostram muito 

relevantes e pertinentes para o tema em questão. 

Antes, porém, gostaria de esclarecer a visão de linguagem que embasa esta pesquisa. 

Portanto, antes de explicitar o termo dialogismo propriamente dito, explico como entendo a 

linguagem e que deu origem à teoria de Bakhtin com a qual me afilio. 

De acordo com Freitas (2003:157) e Barros (1996:22), o pensamento bakhtiniano busca na 

linguagem a chave da compreensão para as principais questões epistemológicas que atravessam 

as questões humanas sociais. Dentro desse tema, Bakhtin estudou o discurso interior, o 

monólogo, a comunicação diária, os vários gêneros do discurso, a literatura e outras 

manifestações culturais, sendo o dialogismo o tema predominante.  

Para Bakhtin, a função primordial e essencial da linguagem é comunicativa, ele percebe a 

linguagem para além de uma concepção apenas formal, dimensionando-a nas relações 

sociointeracionais (Faraco, 2003: 90); caso a linguagem não esteja sendo usada para a 

comunicação, segundo ele, deixa de ser linguagem. José Luiz Fiorin corrobora tal afirmação em 

sua publicação Linguagem e ideologia (1988) mencionada em Barros (1996:35): Ignorar sua 

natureza dialógica é o mesmo, para Bakhtin, que apagar a ligação que existe entre vida e 

linguagem. 

Entretanto, Bakhtin não observou a linguagem apenas em seu aspecto comunicativo, mas 

como organizadora do pensamento e planejadora da ação, sendo o significado das coisas 

construído no diálogo entre os interlocutores, como elucidam Fontana (1993:121-152) e Barros 
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(1996:21-42). De acordo com a visão do autor, o centro organizador e formador da atividade 

mental não está no interior do sujeito, mas fora dele, na interação verbal, ou seja, a atividade 

mental do sujeito se constitui a partir do território social. É importante situar que pelo fato de ver 

o homem como histórico e social, Bakhtin via a linguagem numa perspectiva de totalidade, 

integrada à vida humana, como argumenta Freitas (2003:134). 

Aí reside a base do pensamento bakhtiniano de que os homens não têm acesso direto à 

realidade, pois nossa relação com ela é sempre mediada pela linguagem, conforme explica Brait 

(2005:167), isto é, a realidade se constitui socialmente no diálogo, usado aqui em seu sentido 

mais amplo. Freitas complementa a mesma ideia:  

Na concepção de linguagem de Bakhtin, evidencia-se uma das categorias básicas de seu 
pensamento – o dialogismo – com o qual ele estudou o discurso interior, o monólogo, a 
comunidade diária, os vários gêneros de discursos, a literatura e outras manifestações 
culturais. Enfim, é toda uma cosmovisão dialógica em busca de uma síntese dialética de 
todas as vozes. (1995:131) 
 

O pensador problematiza tanto a questão da homogeneidade de uma língua padronizada 

com significados fixos e estáveis, quanto à questão do subjetivismo idealista que considera a 

linguagem como enunciação isolada, uma vez que uma mesma unidade pode ter inúmeras 

funções, conforme as condições sócio-históricas e culturais na qual está inserida, isto é, a situação 

social mais imediata e o meio social mais amplo determinam completamente e, por assim dizer, a 

partir de seu interior, a estrutura da enunciação. (...) A situação e os participantes mais imediatos 

determinam a forma e o estilo ocasionais da enunciação (Bakhtin, 1929/97: 113 - 114). É o caso, 

por exemplo, de um texto fixo que pode trazer diferentes significados para as diversas pessoas 

que a ele tem acesso.  

Junto a essa visão de linguagem, temos a premissa de que a língua não para, não estaciona, 

está em constante mutação: enquanto alguns termos surgem, outros são aposentados: A língua 

vive e evolui historicamente na comunicação verbal concreta (Bakhtin, 1929/97:90-134) A língua 

é uma realidade viva, cujas leis são de natureza social onde vozes sociais interagem num diálogo 

sem fim de uma cadeia de responsividade, quer entre pessoas, quer entre enunciados, quer entre 

textos.  Na verdade a língua não se transmite; ela dura e perdura sob a forma de um processo 

evolutivo contínuo. Os indivíduos não recebem a língua pronta para ser usada; eles penetram na 

corrente da comunicação verbal (Bakhtin, 1929/97: 108). 

O sentido passa a ser o significado contextual, conforme explica Freitas (1995:155-161) 

ou, nas palavras de Bakhtin (1929/97: 90 -134), o sentido da palavra é totalmente determinado 
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por seu contexto. De fato, há tantas significações quanto contextos possíveis. E, por isso, existem 

momentos em que eu passo a ser o contexto do outro, assim como o outro passa a ser o meu 

contexto direto no diálogo. O princípio chamado de dialogismo, como o próprio nome já diz, é o 

princípio do diálogo, do sentido social, de colaboração e co-colaboração, da espera por sua vez, 

por uma resposta sua. (Bakhtin 1929/1997: 90-134) 

Os enunciados, estruturas mínimas da interação, são limitados pela alternância das atitudes 

responsivas entre interlocutores dentro do diálogo. Todo dizer é orientado pelo já dito, por uma 

resposta; é internamente dialogizante. Portanto, a compreensão é sempre parcial e em processo, 

uma vez que o enunciado é socialmente situado num contexto interacional. Bakhtin postula que 

os enunciados não existem isolados: cada enunciado pressupõe seus antecedentes e outros que o 

sucederão; um enunciado é apenas um elo de uma cadeia, só podendo ser compreendido no 

interior dessa mesma cadeia. (Freitas, 1995: 155-161). Essa ideia é ratificada por Faraco 

(2003:56)   

As vozes sociais estão numa cadeia intricada de responsividade: os enunciados, ao 
mesmo tempo em que respondem ao já dito (não há uma palavra que seja a primeira ou a 
ultima), provocam continuamente as mais diversas respostas (adesões, recusas, aplausos 
incondicionais, criticas, ironias, concordâncias ou discordâncias, revalorizações, etc.). 
Não há limites para o contexto dialógico.  
 

Bakhtin defende a verdade relacional em oposição à verdade universal. Existe esta e aquela 

verdade, esta em relação àquela e não esta ou aquela verdade. Vai contra a dialética histórica 

positivista de que para que se surja um novo paradigma é necessário a negação total do 

paradigma até então vigente. Ele, assim como outros pensadores modernos, aceita que exista 

mais de uma verdade que constitua a realidade. 

Segundo Barros (1996:21-42), para Bakhtin a linguagem assume no diálogo uma concepção 

sócio-construtora do homem em si, a relação entre os interlocutores não apenas funda a 

linguagem, como também constrói os próprios sujeitos. Nessa visão dialógica da linguagem, você 

só conhece o outro e/ou é conhecido pelo outro através da linguagem dentro do diálogo das 

interações. A alteridade assume papel crucial na interação. O outro é imprescindível para sua 

concepção, é impossível pensar no homem fora das relações que o ligam ao outro. (Bakhtin, 

1929/1992: 35-36).  

Então o conceito de dialogismo surge a partir das visões de língua e linguagem que foram 

acima expostas com particular interesse nos gêneros orais do processo comunicativo. A partir de 

suas investigações, o estudo dos gêneros adquiriu um novo foco: as práticas relativas à prosa, os 
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diferentes usos da linguagem no discurso. Machado (2005:155) destaca a abrangência dos 

estudos dos gêneros discursivos explicando que na esfera prosaica da linguagem, os gêneros 

discursivos incluem toda sorte de diálogos cotidianos bem como enunciações da vida pública, 

institucional, artística, científica e filosófica. 

 Bakhtin faz a distinção entre os gêneros discursivos primários - da comunicação cotidiana - 

dos gêneros discursivos secundários - da comunicação produzida a partir de códigos culturais 

elaborados, como a escrita.  Ressalta que os gêneros do discurso chegam à nossa experiência e à 

nossa consciência em conjunto e estreitamente vinculados (2003:283). Aprender a falar significa 

aprender a construir enunciados, porque para ele, falamos por enunciados e não por orações ou 

palavras isoladas. 

  Machado (2005:157) aponta a importância que Bakhtin atribui ao contexto comunicativo 

para a assimilação desse repertório de que se pode dispor para enunciar uma determinada 

mensagem, justificando que os gêneros discursivos não são formas comunicativas adquiridas em 

manuais, mas sim em processos interativos. Aprendemos a moldar o nosso discurso em formas de 

gênero e, quando ouvimos o discurso alheio, já deduzimos o seu gênero pelas primeiras palavras, 

adivinhamos um determinado tom, determinada construção composicional, prevemos o fim, isto 

é, desde o início temos a sensação do conjunto da fala.  

Podemos distinguir o gênero manifestado pelo interlocutor através da entonação expressa, já 

que segundo Bakhtin (1929/97: 284) é a mudança de tom que nos possibilita distinguir, por 

exemplo, os diversos gêneros cotidianos.  Cabe ressaltar que a entonação não existe fora do 

enunciado como unidade da língua, mas é constituída no processo de uso ativo da palavra, 

conforme explica Freitas (2003:136) quando escrever que dois aspectos determinam a 

composição e o estilo do enunciado: a intenção do autor na esfera dos sentidos e o momento 

expressivo, isto é, a atitude subjetiva e avaliadora do ponto de vista emocional do falante.   

Concluindo, a partir da escolha desse referencial teórico exposto é que fiz minha opção por 

determinados conceitos desenvolvidos por Bakhtin. Concordo e defendo as concepções de 

linguagem como construtora da realidade e do próprio homem que se concretiza no dialogismo 

das interações que são partes importantes da construção e troca entre pares que comungam um 

ambiente sócio-histórico cultural, assim como defendo a relevância da alteridade nas relações 

interpessoais. 
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Os conceitos ora privilegiados para um maior aprofundamento nesse trabalho foram assim 

escolhidos pela natureza social do contexto de pesquisa e por esse ser na sua essência  construído 

nas e pelas interações de seus participantes. Nas próximas subseções, dedico-me a explorar cada 

um desses termos na voz de Bakhtin e de estudiosos e pesquisadores pos-bakhtinianos que se 

debruçaram sobre os mesmos. 

 
2.2.1 Plurilinguismo  
 

Dentre os conceitos bakhtinianos, um dos que será aprofundado aqui tem direta ligação com 

o apresentado na seção anterior sobre dialogismo. O conceito de plurilinguismo  é bastante 

amplo e essa é a razão pela qual ele foi desmembrado em duas idéias que se complementam: a 

ideia de polifonia e a ideia de heteroglossia. O plurilinguismo  se caracteriza por uma 

perspectiva mais macro onde a língua é considerada um conjunto indefinido de vozes sociais que 

se entrecruzam de maneiras multiformes e vão formando novas vozes sociais, sendo o diálogo o 

espaço em que, mais diretamente, se pode observar a dinâmica do processo de interação das 

vozes sociais. (Faraco, 2003: 74-76 ) 

O plurilinguismo  nos remete a outro conceito também dentro do pensamento bakhtiniano 

no qual as vozes são plenivalentes e inconfundíveis. Todos os interlocutores de uma interação 

têm vozes plenas e singulares em função de sua experiência linguística peculiar e própria: 

Aqui, de certa forma, o que Bakhtin parece estar defendendo é a utopia de um mundo 
polifônico, no qual a multiplicidade de vozes plenivalentes e de consciências 
independentes e não fundíveis tem direito de cidadania – vozes e consciências que 
circulam e interagem num diálogo infinito. (Faraco, 2005:74) 
 

Em outras palavras, segundo Bakhtin (1929 /87: 272) o verdadeiro ambiente de um 

significado é o plurilinguismo dialogizado (são as fronteiras) em que as vozes sociais se 

entrecruzam continuamente de maneira multiforme, processo em que se vão também formando 

novas vozes sociais. 

No manuscrito escrito em 1961 com reflexões e apontamentos com vistas à revisão de seu 

livro publicado em 1929 a pedido de professores dos universitários de Moscou para uma nova 

edição em 1963, Bakhtin expõe e compartilha com os leitores a visão de que a vida humana é por 

sua própria natureza dialógica, como no trecho: 

Viver significa tomar parte no dialogo: fazer perguntas, dar respostas, dar atenção, 
responder, estar de acordo e assim por diante. Desse diálogo, a pessoa participa 
igualmente e no correr de toda sua vida com seus olhos, lábios, mãos, alma, espírito, 
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com seu corpo e com todos os seus feitos. Ela investe seu ser inteiro no discurso e esse 
discurso penetra no tecido dialógico da vida humana, o simpósio universo. (1961:293) 
 

Faraco (2003:70) desenvolve o conceito a partir da percepção bakhtiniana de que o 

plurilinguismo leva em consideração a multidão de vozes das línguas alheias e, principalmente, 

de seu esclarecimento recíproco, isto é, que a língua e a cultura individuais não são únicas, são 

apenas uma entre muitas. E nas palavras do próprio Bakhtin (1929/87:65), lá onde as línguas e as 

culturas se vivificaram mutuamente, a língua se tornou algo inteiramente diferente, sua própria 

natureza mudou: no lugar de um mundo lingüístico único e fechado, aparece um mundo aberto e 

com muitas línguas mutuamente se vivificando. 

São os desmembramentos desse conceito mais geral que veremos nas próximas subseções 

nas quais o semento do capítulo se divide. 

 

2.2.2 Polifonia 

 

O conceito de polifonia é uma das partes do conceito acima citado de plurilinguismo . Ele 

segue a mesma concepção de linguagem que contempla a visão de língua como um ato social, 

onde diferentes vozes juntas constroem um novo sentido, uma nova voz, ou seja, diferentes 

pontos de vista criam um novo ponto de vista.  

Num sentido mais micro, nosso mundo interior é uma arena em que vozes sociais em 

polifonia buscam pela hegemonia na nossa fala.  Bezerra (2005:194) explica a ideia bakhtiniana 

de polifonia caracterizando-a como  

a posição do autor como regente do grande coro de vozes que participam do processo 
dialógico. Mas esse regente, dotado de um ativismo especial, rege vozes que ele cria ou 
recria, mas deixa que se manifestem com autonomia e revele no homem outro “eu para 
si”, infinito e inacabável. 
 

A noção bakhtiniana de que o sujeito tem a possibilidade de singularizar sua fala é 

decorrente da voz que cada indivíduo deixa sobressair diante as diferentes vozes interiores que o 

constituem. Em outras palavras, a pessoa, ao fazer suas escolhas linguísticas, vai possuir uma voz 

que lhe é singular e resultado da tensão dialógica das vozes sociais interiores do indivíduo, 

conforme nos apresenta Faraco (2003:46-78). 

Essa noção pode ser trazida para o contexto escolar, pois a sala deveria ser, por excelência, 

um ambiente polifônico onde todos têm voz e vez. Essa é uma das razões porque decidi utilizar 

esse teórico como fundamentação de uma pesquisa etnográfica participante dentro de um 
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contexto onde as relações e interações são de suma importância para o desenvolvimento e 

aprendizado dos participantes. Uma prática que não seja polifônica, não permite a troca nem a 

percepção de que cada um tem sua parte no todo e que sem essa parte o todo fica incompleto.  

Quando damos a vez e a voz aos que nos cercam criamos uma fala que se caracteriza pela 

heteroglossia que é o segundo desdobramento do conceito de plurilipluriliplurilipluriliguguguguismo.ismo.ismo.ismo. Conforme cada um 

contribui na construção de uma fala, ela passa da heteroglossia individualizada para a 

heteroglossia social. Vejamos melhor o conceito na próxima subseção. 

 

2.2.3 Heteroglossia 

 

O outro conceito que é fruto do desmembramento do plurilingualismo  e que nos remete ao 

de dialogismo bem como o de polifonia é o de heteroglossia. O termo é considerado um 

fenômeno típico de uma perspectiva de linguagem que segue a mesma concepção social com 

origem bakhtiniana.  

Numa publicação de Faraco (2003:72), ele se reporta à valorização superior e suprema da 

heteroglossia e sua dialogização infinita defendida por Bakhtin, em outros termos, a pluralidade 

dialogizada das vozes e, neste meio heterogêneo, a resistência a qualquer processo centrípeto, 

monologizador. 

Tudo que falamos ecoa as múltiplas vozes que são fruto dos contatos lingüísticos com 

outros interlocutores ao longo de nossas vidas, isto é, os interlocutores são afetados por vozes 

sociais além de carregarem em si mesmos suas próprias crenças, valores, etc. Não tomamos 

nossas palavras no dicionário, mas dos lábios dos outros.  

O que caracteriza realmente a heteroglossia, para Bakhtin (1929/87: 157) é a visão de 

linguagem como fenômeno social e a sua relação direta com a construção do indivíduo, para 

Bakhtin se constrói ouvindo e assimilando as palavras e discursos dos outros, fazendo que essas 

falas sejam processadas de forma que se tornem, em parte, as palavras do sujeito e, em parte as 

falas dos outros. Todo discurso, segundo o autor, se constitui na fronteira entre aquilo que é seu e 

aquilo que é do outro. 

Faraco (2005:74) ao mencionar Bakhtin em relação ao conceito de heteroglossia o coloca 

da seguinte forma:  

A heteroglossia é a realidade heterogênea da linguagem quando vista pelo ângulo da 
multiplicidade de línguas sociais. É no interior do complexo caldo da heteroglossia e da 
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dialogização que nasce e constitui o sujeito. A realidade linguística se apresenta para ele 
primordialmente como um mundo de vozes sociais em múltiplas relações dialógicas. 
 

Esse processo pode acontecer consciente ou inconscientemente. Para Brait (2005:61-78) há 

duas maneiras básicas de incorporar distintas vozes no enunciado: aquela em que a fala do outro 

é diretamente  citada e nitidamente separado através da citação direta ou indireta, aspas, negação, 

ou aquela em que o enunciado é bivocal, ou seja, internamente dialogizado através de paródias, 

estilização, polêmica velada ou clara. 

Na mesma publicação (2003:80-81), Faraco faz referência ao conceito como 

sendo no interior do complexo caldo da heteroglossia e de sua dialogização que nasce e 

se constitui o sujeito. A realidade linguística é um mundo de vozes sociais em múltiplas 

relações dialógicas – relações, de aceitação e recusa, de convergência e divergência, de 

harmonia e de conflitos, de interseções e hibridizações... Em nenhum momento o sujeito 

absorve uma só voz social, mas sempre muitas vozes. Assim, ele não é entendido como 

um ente verbalmente uno, mas como um agitado balaio de vozes e seus inúmeros 

encontros e entrechoques. 

Nós, educadores, se tirarmos essa frase do seu contexto social e adentramos com essa visão 

no contexto de nossas salas de aulas, perceberemos a riqueza de vozes que se entrecruzam nas 

interações mediadas pela linguagem e que naquele ambiente vão enriquecer-se umas as outras.  

A sala de aula bakhtiniana tem uma perspectiva baseada na heteroglossia, consistindo numa 

estratificação, dinâmica e hierarquicamente organizada, de vozes e valores, concorrendo uns com 

os outros para a posição hegemônica do dominante, traz consigo a necessidade de negociação. 

(Souza,2004.: 24) 

Por isso, esse conceito, apesar de estar intrinsecamente ligado ao de polifonia como 

desdobramento do plurilinguismo  é fundamental no entendimento da profundidade do 

dialogismo a que somo expostos em nossos ambientes de trabalho. Minha escolha se justifica por 

considerar inevitável que numa pesquisa etnográfica o pesquisador tenha noção aprofundada 

daquilo que permeia as relações e interlocuções que acontecem em seu contexto direto, mas 

principalmente como meio para que essa pratica seja percebida e refletida pelos seus alunos. 

Não só Bakhtin e seus seguidores oferecem um arcabouço teórico de grande valia para essa 

pesquisa. Vygotsky se junta aos primeiros e compartilha dos mesmos embasamentos teóricos 

relacionados à visão de linguagem e valorização de interlocuções. Foi um grande estudioso e 

pesquisador dessas questões e complementará a fundamentação teórica dessa pesquisa. No 

próximo capítulo contemplarei alguns dos conceitos desenvolvidos pelo autor. 
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3. Contribuições vygotskyanas 

 
 Em função da visão de linguagem que embasa os conceitos de interação e plurilinguismo 

apresentados no capítulo anterior baseada em Bakhtin e seus seguidores, optei por me afiliar aos 

demais conceitos usados nessa dissertação a fim de manter a coerência com aqueles relacionados 

aos conceitos de aprendizagem sócio-interacionista postulado por Vygotsky. Minha escolha se 

justifica por serem dois estudiosos que têm pontos de encontro afins em conceitos por eles 

desenvolvidos. No caso de Vygotsky, o foco central está no desenvolvimento através das 

interações mediadas pela linguagem como forma de internalização do processo cognitivo que  

acontece com o objetivo de atingir a competência comunicativa. A partir do acima exposto, 

apresento algumas das contribuições de Vygotsky que considero relevantes para o 

aprofundamento teórico dessa pesquisa. 

 
3.1 Aprendizagem colaborativa e significativa 
 

Segundo a revista Nova Escola em sua edição especial Grandes pensadores do mês de julho 

de 2008, os estudos de Vygotsky sobre aprendizagem decorrem da compreensão do homem como 

um ser que se forma em contato com a sociedade: Na ausência do outro, o homem não se constrói 

homem, escreveu o Vygotsky. Ele rejeitava tanto as teorias inativas, segundo as quais o ser 

humano já carrega ao nascer as características que desenvolverá ao longo da vida, quanto as 

empiristas e comportamentais, que vêem o ser humano como o produto dos estímulos externos. 

Para Vygotsky, a formação se dá numa relação dialética entre o sujeito e a sociedade a seu redor, 

ou seja, o homem modifica o homem, ainda segundo a mesma publicação. 

O homem, para Vygotsky, vive em intensa colaboração entre pares, pois acredita que é na 

alteridade que acontece a sua construção enquanto ser humano, bem como a construção de sua 

própria personalidade. Apesar de ter raízes históricas e biológicas, cada um é constituído por 

raízes culturais em função da sociedade onde está inserido e que delas sofre influências. É na 

inter-relação entre indivíduos na sociedade através das diferentes formas de linguagem inseridos 

num contexto cultural que a aprendizagem encontra ambiente favorável para se concretizar. É 

dessa forma que Fosnot (1998:35) apresenta o foco do trabalho no viés educacional de Vygotsky. 

Partindo da premissa de que a aprendizagem de uma LE é um processo, a colaboração entre 

todos os aprendizes será o benefício que receberão uns dos outros. Essa colocação é ratificada por 

Daniels (2003) que, desenvolvendo a teoria social influenciada por idéias vygotskianas, fornece-
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nos subsídios para compreender e desenvolver talvez o maior dos processos de transformação 

social: a escolarização. E, assim, a aprendizagem colaborativa acontece à medida que uns vão se 

abrindo às idéias alheias para atribuição de novos significados: 

À medida que as idéias são partilhadas dentro de uma comunidade, possibilidades novas 
são sugeridas ao individuo para serem levadas em consideração. Esses múltiplos pontos 
de vista podem oferecer às construções individuais um novo conjunto de 
correspondências e, às vezes, até mesmo contradições. (Fosnot, 1998: 44) 

 
Na concepção de Vygotsky, postulada, defendida e aprofundada por seus seguidores 

denominados neo-vygotstkianos, a mais importante função da escola é a de transformar um ser 

que apresenta características apenas no nível biológico e ajudá-lo a galgar o nível do ser engajado 

social e culturalmente. Em outras palavras, receber um aluno capaz de lidar com conhecimentos 

cotidianos de forma bastante superficial que, através de um processo interacional estimulado por 

debates colaborativos de incentivo à criatividade e independência, atingirá capacidade de 

desenvolver suas funções superiores. Esse processo tem por finalidade torná-lo apto a lidar com 

conceitos cada vez mais sistematizados em sua vida.  

Parafraseando as ideias Vygotsky (1987), citado em Moll (1996), as escolas representam o 

melhor “laboratório cultural”, isto é, são cenários sociais especialmente desenhados para 

modificar o pensamento, organizações sociais de instrução onde tanto a forma distintiva de 

cooperação entre a criança quanto a do adulto co-habitam e se constituem elemento central no 

processo educacional. 

O desenvolvimento humano passa a ser considerado sócio-genético: genético, porque traz 

consigo uma carga biológica de ser social nas suas origens que pressupõe o desenvolvimento; 

sócio, porque é nas relações interpessoais que acontecem as interiorizações intrapessoais tão 

necessárias para o processo de assimilação e acomodação. Essa é a forma como Vygotsky 

apresenta o processo de formação social do indivíduo no desenvolvimento das idéias 

educacionais. (Daniels, 2003: 9-43) 

Deve-se ressaltar aqui que ele não considera os processos intramentais simples cópias, 

exatas, diretas, dos intermentais, uma vez que, como já foi dito, os caminhos são partilhados, mas 

as trajetórias são individuais. No nível intramental, o ideal é que o aprendiz assimile, internalize, 

acomode, reelabore e reformule a seu modo, o novo conhecimento apropriado. Para ele, a 

aprendizagem significativa acontece quando o processo ocorre de forma que propicie ao aprendiz 

a construção de um sentido próprio e pessoal para um objeto do conhecimento já existente. Fica 
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assim evidente segundo Antunes (2008:21) que os saberes não se acumulam, não constitui  

estoque que se agrega à mente, mas se integram, se modificam, estabelecem  relações e 

coordenação entre esquemas de conhecimento que já possuímos em novos vínculos e relações a 

cada aprendizagem conquistada. 

Os estudantes não vão à escola para aprender e pronto, antes, vão com o objetivo de 

construir conhecimentos em um sentido de aproximar-se do culturalmente estabelecido, além de 

direcionarem o desenvolvimento de seu tempo, de suas capacidades e equilíbrio pessoal, de sua 

inserção social, de sua auto-estima e relações interpessoais. 

Esse é um dos motivos pelos quais a construção realizada pelos alunos não pode ser 

realizada solitariamente e sim num processo conjunto, compartilhado, no qual o aluno ajudado 

pelo professor e por seus colegas pode mostrar-se progressivamente autônomo na resolução das 

tarefas, na utilização de conceitos, nas práticas de determinadas iniciativas em inúmeras questões. 

O aprendiz passa a fazer parte de um processo ativo e colaborativo na atribuição de novos 

significados. Segundo Fosnot (1998:37), Vygotsky buscou estudar o diálogo. Ele estava 

interessado não apenas no papel da fala interna sobre a aprendizagem de conceitos, mas também 

no papel do adulto e dos pares (mais competentes) do aprendiz à medida que eles conversavam, 

questionavam e negociavam sentidos.  

Partindo da premissa que o conhecimento é construído na alteridade, o conceito de par mais 

competente passa a ter certa relevância no processo. No entanto, deve-se levar em consideração 

que o conceito de par mais competente é relativo e flutuante, já que, muitas vezes, o par mais 

competente será outro colega, ou, até mesmo, o aluno em relação ao professor, dependendo do 

tipo e nível de aprendizagem em questão.  

 

3.2 Mediação 

 

A mediação é um dos preceitos básicos do pensamento vygotskiano e exerce papel 

fundamental no processo ensino-aprendizagem. Esse binômio (ensino-aprendizagem) não pode 

ser separado, uma vez que, para Vygotsky, não existe ensino sem aprendizagem ou vice-versa. 

A visão do psicólogo postula uma visão sócio-interacionista da construção do conhecimento 

mediado, fundamentalmente, pela linguagem em interação com o outro. Defende a idéia de que o 

ser humano é um ser essencialmente social e não apenas sociável, como uma condição a se 
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buscar. Por natureza, é originário de duas pessoas, também de natureza social, num ambiente 

social, responsável, em boa parte, pelo seu desenvolvimento.  

A criança, desde seus primeiros dias de vida, está imersa em um sistema de 
significações sociais. Os adultos procuram ativamente incorporá-las à reserva de ações 
e significados produzidos e acumulados historicamente. Pela mediação do outro, 
revestida de gestos, atos e palavras, a criança vai se apropriando e elaborando as formas 
de atividade prática e mental consolidadas em sua cultura, num processo em que 
pensamento e linguagem articulam-se dinamicamente. (Fontana, 2003:122) 
 

Todo aprendizado é necessariamente mediado. Essa fato torna o papel do professor e o 

ensino mais dinâmico. A escola assume o papel de facilitadora do processo de desenvolvimento 

do aprendiz através de oportunidades mediadoras que, uma vez vivenciadas, ajudarão cada um 

deles a atingir um grau mais elevado na aprendizagem.  

Segundo Vygotsky, o primeiro contato das crianças com as novas atividades e experiências 

para o desenvolvimento de novas habilidades deve ter a participação de um adulto. Ao 

internalizar um procedimento, a criança se apropria dele, tornando-o voluntário e independente. 

(Nova escola, 2008:92-95) 

A mediação, segundo Vygotsky, acontece eminentemente pela linguagem no que esta 

palavra tem de mais amplo e abrangente, não exclusivamente pela língua. A mediação acontece 

no cotidiano conforme o contato com as diferentes formas de linguagem que o mundo tão 

semiotizado, onde os sentidos são aguçados o tempo todo para mediar mensagens implícitas nos 

contextos os mais variados, desde textos escritos até outdoors em néons ou com imagens 

ilustrativas que por si só nos transmitem ideias ou mensagens implícitas.  

Numa sala de aula, a figura do professor assume o papel do mediador por excelência. 

Contudo, cabe a ele oferecer oportunidades para que o aluno assuma o controle como forma de 

melhor viabilizar a aprendizagem. Ratificando tal idéia, Moll (1996:22) escreve que todos os 

estudos esclarecem o complexo papel mediador dos professores na estruturação de situações de 

ensino, a partir das quais as crianças podem avançar em sua aprendizagem. 

Vygotsky considera que a aprendizagem deve ser conduzida com autoridade, mas sem 

autoritarismo. Numa sala de aula é inegável que o professor seja detentor do poder e, necessário 

se faz que ele faça uso do mesmo para desempenhar suas atribuições de par mais competente do 

processo.  
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O aprendiz é transformador de si e da realidade que o cerca. Os mediadores servem como 

meios pelos quais o indivíduo age sobre fatores sociais, culturais e históricos e deles sofre a ação 

recíproca, segundo Daniels (2003: 24-25). 

Cada atividade é uma ação social mediadora com objetivos e resultados a atingir. A 

avaliação ocorre em processo, pela assistência à independência na performance do aluno, da 

ajuda que o mesmo possa vir a precisar, assim como da percepção de sua capacidade de 

apropriação, ou não, do conhecimento. Para Fontana (1993:129): “A mediação deliberada pelo 

adulto, induzindo a criança a utilizar-se de operações intelectuais, habilidades, estratégias e 

possibilidades que são novas para ela, desencadeiam processos de desenvolvimento cognitivo”. 

A importância da dimensão interativa vem sendo, desde há muito tempo ressaltada pela 

psicologia, deixando claro que a cooperação intelectual em torno de um problema comum é fator 

fundamental no desenvolvimento. As trocas entre parceiros são valorizadas e incentivadas, pois 

resultam em experiência de vida, conhecimento do outro e em conhecimentos construídos com os 

outros. Não há dúvida da importância da aprendizagem escolar em termos de interação social, 

colaborativa e significativa. 

Todas as formas de mediação possíveis devem ser levadas em consideração uma vez que 

dentro do contexto educacional existem, por exemplo: aluno-aluno, professor-aluno-professor, 

aluno-atividade, material-aluno, dentre muitas outras possibilidades existentes de mediar o 

conhecimento até nosso educando. Acredito nesse conceito porque o vivencio no meu cotidiano 

de sala de aula. 

 

3.3 Zona de Desenvolvimento Proximal 
 

Vygotsky, o psicólogo que cunhou esse conceito, partiu da constatação de que as 

possibilidades do ensino não poderiam ser definidas a partir das condições de aprendizagem 

apresentadas pelas crianças, ou seja, do nível de desenvolvimento maturacional já alcançado 

pelas mesmas e determinado com base naquilo que são capazes de realizar sozinhas.  

O conceito vai além, estipula a necessidade de se considerar outro nível de 

desenvolvimento: aquele que se refere ao que pode ser realizado com a ajuda de adultos ou 

companheiros mais experientes. Esse nível em potencial do desenvolvimento do aprendiz, pode 

ser identificado quando, ao receber pistas, informações e orientações, a criança acaba por 

solucionar, na cooperação conjunta, uma tarefa que de outro modo não resolveria. 
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A Zona de Desenvolvimento Proximal (doravante ZDP) conceituada superficialmente 

pode ser considerada a distância entre o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial. O 

conceito de ZDP está diretamente ligado ao da mediação porque, na zona real na qual o aluno se 

encontra, são os instrumentos de mediação que o auxiliarão a dar um passo à frente. Aquilo que 

o aluno desenvolve num dia, com o auxilio ou assistência de alguém, mais tarde realizará 

sozinho, com independência e de forma competente. Nas palavras do próprio Vygotsky       

(1987: 211): 

O que está na zona de desenvolvimento proximal em um determinado estágio é 
apropriado e se move, atualizando-se, para o nível de desenvolvimento de um segundo 
estágio. Em outras palavras, o que a criança é capaz de fazer em colaboração hoje, será 
capaz de fazer sozinha amanhã. 

 
 E o ciclo recomeça, pois as crianças interiorizam e transformam o auxílio que receberam 

em instrumentos para resolução de outros problemas. Então, o auxílio que receberam passa a ser 

mediadores na solução de novos desafios. (Moll,1996: 31-51). 

Vygotsky postula que o aluno não recebe os conceitos sistematizados de uma forma já 

pronta. Pelo contrário, construirá um novo conhecimento apoiado num conhecimento que ele já 

domina, isto é, a valorização de seu conceito cotidiano cujas bases se encontram nas funções 

mentais inferiores. Para ele, tanto os saberes cotidianos quanto os saberes escolarizados devem 

estar ligados uns aos outros a fim de movimentar o desenvolvimento humano passando pelas 

diferentes ZDPs nas quais os aprendizes vão sendo inseridos. De acordo com Fontana (1993:121-

152), os conceitos espontâneos e os conceitos sistematizados, ambos não configuram formas de 

intelecção antagônicas e excludentes. Antunes (2000:20) explica que, para Vygotsky, o princípio 

de ZDP é uma lei de mútua relação entre os sistemas inferior e superior do conhecimento. Os 

conceitos espontâneos e os conceitos sistematizados devem articular-se, transformar-se 

recipocramente” (1993). Moll (1996:11) se coloca sobre o mesmo tópico: 

Vygotsky também enfatizou que os conceitos do dia-a-dia e os científicos são 
interconectados e interdependentes. Em seu desenvolvimento influenciam-se 
mutuamente. É pelo uso dos conceitos cotidianos que as crianças dão sentido às 
definições e explicações dos conceitos científicos. Os conhecimentos do dia-a-dia 
fornecem ao desenvolvimento dos conhecimentos científicos o conhecimento vivido, isto 
é, os conceitos do dia-a-dia medeiam a aquisição dos conhecimentos científicos. 
 

As diferentes ZDPs que os alunos vivenciarão serão o caminho por onde os conceitos cotidianos 

passarão a conceitos escolarizados ou sistematizados, através do qual as funções mentais 

inferiores se tornarão em funções mentais superiores.  
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Apesar de ser uma pedagogia social em sua essência, a teoria de Vygotsky respeita aspectos 

sócio-cognitivos, isto é, o trajeto desenhado por cada aluno nesse caminho vai ser único porque 

cada um traz sua própria bagagem única: histórias, experiências e conhecimentos prévios 

diferentes uns dos outros.  

 A ZDP é uma corrente contínua que envolve a atribuição de sentido no novo conhecimento 

proposto (saber o porquê e, principalmente o para quê) ancorado no acionamento de 

conhecimentos prévios que capacitarão o aluno a atingir certo grau de abstração na busca da 

interiorização de um novo tipo de saber. Os conhecimentos cotidianos serão como portões de 

entrada para os conhecimentos institucionalizados, possivelmente utilizados para uma nova ZDP 

em função dos diversos desafios a que os alunos são expostos no decorrer de sua vida escolar e, 

posteriormente, na rotina de sua vida social no mundo como ser ativo, agente e participante. 

Uma das funções da mediação é oportunizar aos alunos experiências com que possam 

acomodar os conhecimentos novos de maneira a serem reutilizados como mediadores para 

conhecimentos cada vez mais complexos. 

Na ZDP, desenvolvimento e aprendizagem não são opostos ou excludentes, mas devem agir 

de maneira combinada, na medida em que uma maior exigência no nível do desenvolvimento 

estimulará a aprendizagem. É o momento quando o aprendiz não atingiu o grau de 

desenvolvimento esperado, mas já está por apropriar-se, isto é, o aprendizado não se subordina 

totalmente ao desenvolvimento das estruturas intelectuais da criança, mas um se alimenta do 

outro, provocando saltos de nível de conhecimento. O ensino, para Vygotsky, deve se antecipar 

ao que o aluno ainda não sabe nem é capaz de aprender sozinho, segundo a mesma publicação 

acima citada. 

 

 
3.4 Papéis sociais na sala de aula 

 

Não podemos fechar o capítulo sem dar a devida importância aos papéis sociais envolvidos 

no processo de ensino-aprendizagem que acontece em um ambiente específico, onde as relações 

afetivas se constituem na base do sucesso ou fracasso do desenvolvimento cognitivo, social, 

pessoal dentre outras possibilidades dos indivíduos que ali convivem. É isso a que esta seção se 

destina. 
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A preocupação com os sentimentos dos alunos em sala de aula, todavia, teve origem nas 

tendências educacionais externas ao aprendizado de línguas, conforme apontado por Littlewood 

(1992: 98). Carl Rodgers (1969)25 afirma que os alunos não são meros processadores de 

informações que, ao adentrarem a sala de aula, deixam do lado de fora as camadas mais 

profundas de sua identidade, e sim pessoas reais que trazem consigo uma variedade de atributos 

pessoais e sentimentos que devem ser respeitados. 

Prabhu (1992: 229) destaca que cada aula é um evento social, em que professor e alunos 

agem e reagem uns aos outros, de forma a proteger sua auto-imagem. Todos trazem para a sala de 

aula suas crenças, atitudes e expectativas, que são baseadas alguns fatores, dentre eles, as 

experiências anteriores e a maneira como se sentem em relação uns aos outros. No caso dos 

alunos, trazem ainda seus sentimentos em relação ao conteúdo, ao próprio desempenho e à 

situação de aprendizagem em que se encontra.  

Os papéis sociais perpassam pela dimensão afetiva que abrirão ou fecharão as portas para 

uma aprendizagem mais, ou menos, eficiente e eficaz. Segundo o dicionário Aurélio (1999), a 

palavra afetividade é definida como: “conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam sob a 

forma de emoções, sentimentos e paixões, acompanhados sempre da impressão de dor ou prazer, 

de satisfação ou insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou tristeza”. 

Para determinados autores, tais como Arnold e Brown (1999: 1) e Stern (1983: 386)  no 

processo de aprendizagem, o lado afetivo não se opõe ao cognitivo. Ao contrário, quando ambos 

são estimulados, esse processo pode ser construído sobre uma base mais sólida. Os primeiros 

(1999: 2) defendem dois motivos por que se leve em consideração as questões afetivas no 

processo de aprendizagem de uma língua: primeiro porque a consideração desses aspectos pode 

levar a uma aprendizagem mais efetiva e, segundo, porque ao lidarmos com o lado afetivo de um 

aprendiz, podemos auxiliá-lo a superar problemas gerados por emoções negativas, além de 

desenvolver e fazer uso de emoções mais positivas e facilitadoras da aprendizagem. Por exemplo, 

Wurm (2001: 15) destaca a preservação da auto-estima, da empatia e da motivação do aluno. 

O professor, por excelência, tem um papel social de suma importância nas suas relações 

com seus alunos, pois é a partir de uma relação saudável entre ambas as partes que a 

aprendizagem se dará das mais diversas formas. Poderá apresentar características que configurem 

                                                 
25  RODGERS, C. R. (1969). Freedom to Learn: A View of What Education Might Become. Columbus, Ohio: 
Charles E. Merrill Publishing Company. 
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uma situação mais traumática ou considerar  que, ao ensinar, o professor se abre a aprender, 

proporcionando ao educando uma experiência de aprendizagem amigável. Autores com 

Chaudron (1988: 59), Mantle-Bromley (1995: 382) e Nunan (1987: 177) são unânimes em 

destacar que um ambiente educacional positivo e um bom relacionamento com o professor e 

colegas são elementos cruciais no sucesso da aprendizagem. 

 As variáveis afetivas são conceituadas por Gardner e MacIntyre (1993: 1) como 

características emocionalmente relevantes que influenciam a maneira como um indivíduo 

responderá a determinada situação. 26 No tocante à aprendizagem, elas podem auxiliar ou 

comprometer o processo. Ao educador cabe a função de gerenciar todas as formas de 

relacionamentos na sala de aula, dando espaço para fricções, embates, discussões, conversas 

amistosas que serão todas experiências enriquecedoras para a formação do indivíduo, bem como 

ser capaz de analisar em que momento intervir para que tais situações não tenham um fim que 

não o esperado. Ao dissertar sobre possíveis conflitos, Prabhu (1992: 231) não recomenda 

procedimentos específicos para resolvê-los, e sim uma percepção e compreensão desses conflitos 

como diferentes forças operando em sala de aula para a formação integral do estudante, uma vez 

que são situações com que ele deve saber lidar em sua vida nos diferentes tipos de interações  a 

que é exposto. 

Brown (2000: 63) estabelece que, de todos os aspectos do comportamento humano, o 

afetivo é o que mais influencia o sucesso no aprendizado de uma língua, já que os seres humanos 

são criaturas essencialmente emocionais. 27 Para Arantes (2004),28 no trabalho educativo 

cotidiano, não existe uma aprendizagem meramente cognitiva ou racional. Os alunos e as alunas 

não deixam os aspectos afetivos que compõem sua personalidade do lado de fora da sala de aula 

quando estão interagindo com o conhecimento, ou não deixam “latentes” seus sentimentos, afetos 

e relações interpessoais enquanto pensam. 

As relações aluno-aluno também são muito relevantes quando se trata do processo de 

aprendizagem, pois o aluno dará valor ao seu esforço, assim como àquele par que o ajudar a 

atingir metas e superar obstáculos. Dessa forma, os desafios em grupo são altamente eficazes 

para que as relações se estreitem e alcancem objetivos cada vez mais complexos. 

                                                 
26 “emotionally relevant characteristics of the individual that influence how she/he will respond to any situation”. 
27 “Human beings are emotional creatures.” 
28 Texto sem paginação. 
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Ao levarmos em conta o aspecto afetivo que envolve a escola, não podemos deixar de lado 

o pensamento de que a educação deve primar por promover o desenvolvimento de meninos e 

meninas na medida em que desperta a atividade mental construtiva, capaz de transformá-los em 

pessoas únicas, singularíssimas, inseridas no contexto de um grupo social determinado.  

Para que a escola possa ensinar é importante que os envolvidos descubram como se aprende 

e, consequentemente, quais os papéis sociais que devem ser desempenhados por cada um deles 

no processo. Para Vygotsky, a escola é essencialmente local de aprendizado. Antunes (2000:19) 

ecoa a voz do psicólogo quando afirma que um dos caminhos de explicação é o princípio de 

deslocamento, repetição ou reprodução na etapa superior dos processos desenvolvidos 

anteriormente. Aprender passa a não ser copiar ou reproduzir a realidade como um paradigma 

que configurou uma educação tradicional de décadas. Aprendemos na escola quando somos 

capazes de elaborar uma representação pessoal sobre o objeto da realidade através do outro pela 

interação que se utiliza da linguagem com maior mediador.É a partir dessa nova configuração do 

que é escola que os novos papéis são transformados e delineados. 
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4. Panorama atual sócio-histórico e político do inglês como língua estrangeira no Brasil 
 

Na conjuntura das políticas educacionais brasileiras dos últimos tempos, percebo que as 

atividades envolvendo habilidades orais são pouco contempladas nos planejamentos educacionais 

nos seus âmbitos municipal, estadual e federal. Há ainda a primazia da leitura e escrita como as 

práticas necessárias para a formação integral dos alunos. Halliday (1987), em seu artigo Spoken 

and written modes of meaning29, diz que a palavra language propriamente dita é raramente usada 

em contextos educacionais. Por isso, a língua falada em seu modo natural e espontâneo não era 

tratada como um aspecto do aprendizado. 

Muito recentemente, esse tema tem sido alvo de debate dos professores de línguas, 

consequentemente, caiu no interesse de pesquisadores (Marcuschi, 2001; Ramos, 1999; Ataliba, 

1998). Essa nova agenda de debates mexeu com os legisladores que promoveram algumas 

discretas mudanças nos objetivos do ensino de línguas, criando documentos mais específicos no 

que tange à fala e à oralidade.  

Bohn (2003) divide o contexto de LE no Brasil, grosso modo, em três principais momentos. 

O primeiro período pós-segunda guerra, inspirado no modelo europeu humanístico, com 

influência francesa; o segundo período, na época da ditadura, quando as LEs perderam 

importância, deixando de ser obrigatórias. Nesse período, quando estudadas, as LEs tinham sua 

ênfase na competência técnica para o mercado de trabalho. Finalmente, o terceiro período 

caracterizou-se pelas reformas educacionais na década de 90 , quando obtivemos algum avanço, 

através da LDB30 de 1996 e dos PCN31 em 1998. Na última legislação citada, o ensino de LE 

torna-se compulsório, mas à comunidade educativa é dada a autoridade de decidir sobre a escolha 

da língua a ser estudada. 

 Nessa seção, farei uma breve apreciação de como chegamos ao panorama atual do ensino 

de inglês como língua estrangeira, uma vez que é dentro desse contexto político que a pesquisa 

está situada. 

 

4.1 Leis das Diretrizes e Bases da Educação 

 

                                                 
29Modos de construir significados falados e escritos  
30 Lei das Diretrizes e Bases da Educação 
31 Parâmetros Curriculares Nacionais 
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Leffa (1999:15-21) foi um dos educadores brasileiro que se dedicou em fazer um 

levantamento histórico do ensino das LEs no Brasil. Nesse apanhado, ele nos mostra que durante 

o período colonial, o grego e o latim eram as disciplinas dominantes. Com a chegada da Família 

Real e a reforma de 1855, o currículo das escolas começou a dar ao ensino de línguas modernas 

um status semelhante ao das línguas clássicas. 

Segundo Chagas (1967:105) que também se dedicou a historicizar o assunto, no Brasil, o 

ensino oficial de línguas estrangeiras modernas teve início em 1837, com a criação do Colégio 

Pedro II. 

As línguas modernas ocuparam então, e pela primeira vez, uma posição análoga a dos 
idiomas clássicos, se bem que ainda fosse muito clara a preferência que se votava ao 
latim. Entre aquelas figuravam o francês, o inglês e o alemão, de estudo obrigatório, 
assim como o italiano, facultativo; e entre os últimos apareciam o latim e o grego, 
ambos obrigatórios. 
 

Durante o império, os alunos estudavam até seis idiomas. É ainda Chagas, no mesmo 

documento, quem relata que, na República, o grego foi retirado de algumas escolas (cf Leffa 

1999:15-21). Após a Revolução de 1930, quando se criou o Ministério da Educação e Saúde 

Pública, foi dada mais ênfase às línguas modernas e a diminuição da carga horária do latim. 

Ficou assim estabelecido: dezessete horas semanais para o ensino de francês e inglês, sendo nove 

horas para o francês e oito horas para o inglês, da primeira à quarta série. Segundo o mesmo 

autor, nessa época viveram-se os anos dourados das línguas estrangeiras no Brasil. 

Ainda em 1942, o prestígio das línguas estrangeiras é mantido e, no ginásio32, o francês 

ocupa ligeira vantagem em relação ao inglês, principalmente em função da influência da ciência e 

cultura francesas no período imperial. No colégio, o ensino das duas línguas era feito em dois 

anos. 

Após a segunda guerra mundial, intensifica-se a hegemonia dos Estados Unidos no cenário 

mundial, e a dependência econômica e cultural brasileira em relação a esse país gera a 

necessidade e o desejo de se aprender inglês. 

A língua inglesa foi, aos poucos, invadindo o espaço onde predominava a língua francesa. 

Paradoxalmente ao aumento do prestígio da língua inglesa, tanto a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (doravante LDB) de 1961 quanto à de 1971 retiravam a obrigatoriedade do ensino de 

LE do ensino médio e deixava a cargo dos Conselhos Estaduais de Educação (CEE) a opção pela 

sua inclusão nos currículos. O ensino das LEs nas escolas regulares foi perdendo seu espaço nas 
                                                 
32Nomenclatura dada  à primeira fase do Ensino fundamental na época. 
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grades curriculares.  Leffa (1999: 15-21) ratifica a situação citando a redução de horas dedicadas 

ao ensino de LE que se iniciou no Império e continuou ao longo da República. 

Durante a República, embora partindo de um ímpeto inicial bastante expressivo, 
principalmente com a reforma de Fernando Lobo em 1892, nota-se uma redução ainda 
mais acelerada na carga horária semanal dedicada ao ensino das línguas. Assim, para 76 
horas semanais/anuais em 1892, chega-se, em 1925, a 29 horas, o que é menos da 
metade. 

Figueiredo (2003:12) aponta que, durante algumas décadas, duas línguas foram ensinadas 

concomitantemente em nossas escolas, o inglês e o francês. Contudo, no dia-a-dia dos brasileiros, 

o inglês foi se tornando cada vez mais marcante e a transição do ensino do francês para o inglês 

foi gradativa. 

 Desde então, cresce a opção pelo inglês. Nos últimos 30 anos, observa-se uma explosão de 

cursos particulares de inglês que atendem às classes privilegiadas da sociedade a partir da crença 

de que não se aprende língua estrangeira nas escolas regulares por alguns dos motivos aqui 

apresentados: (1) pouca carga horária, dificultando um ensino eficiente; (2) predomínio da 

concepção escolar da língua como sistema; (3) excesso de foco na forma e, finalmente (4) 

metodologias centradas no professor. Essa situação contribui para frear o desenvolvimento de 

uma aprendizagem mais autônoma e a criação de um ambiente de aprendizagem que permita ao 

aluno utilizar o inglês de forma significativa para aquilo que lhe é agora de interesse: a 

comunicação.  

Leffa ( 1999,15-21), por exemplo, avalia que, em 1971, quando da segunda versão da LDB, 

quando houve a redução de um ano no total da escolaridade, nossos jovens sofreram uma 

conseqüência muito negativa no ensino de línguas. Diz ele: 

A redução de um ano de escolaridade e a necessidade de se introduzir a habilitação 
profissional provocaram uma redução drástica nas horas de ensino de língua estrangeira, 
agravada ainda por um parecer posterior do Conselho Federal de que a língua estrangeira 
seria "dada por acréscimo" dentro das condições de cada estabelecimento. Muitas escolas 
tiraram a língua estrangeira do primeiro. grau, e no segundo grau, não ofereciam mais do 
que uma hora por semana, às vezes durante apenas um ano. Inúmeros alunos, 
principalmente do supletivo, passaram pelo 1o. e 2o. graus, sem nunca terem visto uma 
língua estrangeira. 
 

A não obrigatoriedade do ensino de LE causou a ausência de uma política nacional de 

ensino de línguas estrangeiras para todo o país, pautada pela diminuição drástica da carga horária, 

chegando a apenas uma aula por semana em várias instituições e pela atribuição às LEs de status 

de disciplina menos importante do que as obrigatórias, pois, em alguns estados, as línguas 

estrangeiras nem são consideradas para a reprovação. 
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Parte da academia, especialmente os professores envolvidos no projeto de Inglês 

Instrumental coordenado pela PUC-SP, passa a defender que nas escolas públicas o ensino deve 

ser instrumental, com o foco exclusivo na leitura. Essa idéia ganha força e o projeto, 

primeiramente destinado a apoiar o ensino de inglês para universitários com necessidades 

urgentes de leitura, passa a fazer parte das Escolas Técnicas Federais e de muitas outras 

instituições públicas e particulares do país. Assim, para as classes trabalhadoras, a língua inglesa 

deveria ter apenas o objetivo da leitura para o entendimento de textos relevamtes a sua área de 

interesse, reforçando o espírito elitista da cultura educacional que sempre permeou o acesso ao 

conhecimento de línguas estrangeiras. 

Um mês depois, em dezembro de 1996, é promulgada a nova LDB, que torna o ensino de 

LE obrigatório a partir da quinta série do Ensino Fundamental. O Art. 26, § 5º, dispõe o seguinte: 

Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta série, o 

ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade 

escolar, dentro das possibilidades da instituição. 

Embora, de acordo com a lei, possa haver escolha da língua estrangeira a ser ensinada nas 

escolas, há pelo menos duas décadas, se apontava para a supremacia da língua inglesa. Ainda 

hoje, podemos dizer que o inglês continua, em geral, sendo a única língua estrangeira incluída em 

boa parte dos currículos das escolas como aponta Moita Lopes (1996:129). 

Quanto ao Ensino Médio, o art. 36, inciso III estabelece que seja incluída uma língua 

estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma 

segunda, em caráter optativo, dentro das possibilidades da instituição. 

 

4.2 Parâmetros Curriculares Nacionais 

 

Parecia que, finalmente, o ensino de línguas estrangeiras via sua importância legitimada ao 

ser acolhido pela legislação educacional. No entanto, como veremos a seguir, algumas ações 

governamentais e algumas brechas na LDB demonstram que o ensino de idiomas ainda é visto 

como algo pouco relevante ou descolado dos projetos pedagógicos. 

A primeira demonstração da pouca legitimidade do ensino de idiomas está registrada nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira (doravante PCNs) para o Ensino 

Fundamental publicados pelo MEC em 1998. O documento minimiza a importância do ensino 
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das habilidades orais, afirmando que somente uma pequena parcela da população tem a 

oportunidade de usar línguas estrangeiras como instrumento de comunicação oral. O texto 

reproduz os preconceitos contra as classes populares ao argumentar a favor de se privilegiar o 

ensino de leitura em detrimento das outras habilidades. O documento afirma: 

Portanto, a leitura atende, por um lado, às necessidades da educação formal, e, por outro, 
é a habilidade que o aluno pode usar em seu próprio contexto social imediato. (...) Deve-
se considerar também o fato de que as condições na sala de aula da maioria das escolas 
brasileiras (carga horária reduzida, classes superlotadas, pouco domínio das habilidades 
orais por parte da maioria dos professores, material didático reduzido ao giz e livro 
didático etc.) podem inviabilizar o ensino das quatro habilidades comunicativas. Assim, 
o foco na leitura pode ser justificado em termos da função social das LEs no país e 
também em termos dos objetivos realizáveis tendo em vista condições existentes (MEC, 
1988: 20). 

 

É instigante que num documento oficial do MEC, o ministério admita a má condição do 

ensino no país e que se acomode a essa situação adversa ao invés de propor políticas de 

qualificação docente e de melhoria do ensino. O texto dos PCNs, além de negar ao aluno a 

possibilidade de desenvolvimento das demais habilidades que não a leitura, ignora as 

modificações advindas de uma era multimidiática. O documento também estabelece ao aluno a 

impossibilidade de uma oportunidade de viagens, igualdade de condições no acesso ao mercado 

de trabalho mais exigente que demande dele as demais habilidades no ensino da língua, isto é, o 

governo pré-condiciona o aluno a uma posição inferior, como se isso fosse totalmente previsível 

de antemão. Os PCNS negam ao aprendiz o direito de ser sujeito de sua própria história pois 

antecipam qual o uso que o aprendiz fará da língua estrangeira em seu contexto social e, 

acrescento, ignoram a possibilidade de ascensão social através da educação. 

No Brasil, tomando-se como exceção o caso do espanhol, principalmente nos contextos 
de fronteiras nacionais, e o de algumas línguas nos espaços das comunidades de 
imigrantes (polonês, alemão, italiano etc) e de grupos nativos, somente uma pequena 
parcela da população tem a oportunidade de usar línguas estrangeiras como instrumento 
de comunicação oral, dentro ou fora do país. Mesmo nos grandes centros, o número de 
pessoas que utilizam o conhecimento das habilidades orais de uma língua estrangeira em 
situação de trabalho é relativamente pequeno. 
Desse modo, considerar o desenvolvimento de habilidades orais como central no ensino 
de Língua Estrangeira no Brasil não leva em conta o critério da relevância social para a 
aprendizagem. (MEC, 1988:37) 
 

 Reproduz, ainda, um discurso justificado por uma opção pela leitura através de uma 

generalização sobre a ineficácia do sistema educacional, como se as condições adversas de 

muitas de nossas escolas fossem motivo suficiente para negar a todos o direito à educação que 

lhes são garantidos pela Constituição Federal no Art. 205 onde a educação, direito de todos e 
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dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

Estar preparado para o exercício da cidadania e ter qualificação para o trabalho deveriam 

incluir o conhecimento de uma língua estrangeira não só para a leitura de documentos como 

também para a interação com falantes na modalidade oral ou escrita em função da forte presença 

da Internet nas diversas instituições. O texto dos PCNS, em vez de enfatizar a necessidade de 

mudanças na qualidade do ensino oferecido, fornece justificativas para a não realização do 

mesmo. 

Estranha-se que esse argumento pragmático só apareça nos PCNs de LE e que não se 

questionem os demais conteúdos de outras áreas, pois o mesmo raciocínio poderia ser feito para a 

aprendizagem de grande parte do conteúdo de outras disciplinas, utilizando o argumento de 

”utilidade imediata" como condição para a seleção de conteúdos. Se essa fosse a condição 

necessária para a aquisição de qualquer conhecimento, poderíamos usar os mesmos argumentos 

para derrubar o foco na leitura. Qual é a relevância da leitura em língua estrangeira fora dos 

muros da academia? Provavelmente bem menor do que a habilidade de compreensão oral, tendo 

em vista o contato de nossos jovens com a música, filmes, turistas, chats, dentre outros contextos 

em que interage em língua inglesa. Isto não significa, no entanto, que a leitura não deva ser 

ensinada ou que o foco deveria ser só na compreensão oral, mas que os alunos tenham acesso a 

todas as habilidades no aprendizado de uma língua estrangeira; primeiro em sua formação 

integral e mais ainda em preparação para um mercado de trabalho cada vez mais exigente. 

O argumento de que o conhecimento das habilidades orais de uma língua estrangeira em 

situação de trabalho é relativamente pequeno parece um tanto duvidoso numa contemporaneidade 

tão globalizada. Ao abrir os jornais, veremos, diariamente, nos classificados, a procura por 

profissionais que tenham conhecimento mais pragmático da língua que passa por várias 

habilidades não contempladas no ensino regular, tais como: ouvir e falar nas entrevistas, ler e 

escrever e-mails, textos, artigos e outros tipos de texto, dependendo da área de atuação. 

O documento, portanto, em vez de impulsionar mudanças na realidade para a 

implementação de um ensino de qualidade, apresenta uma justificativa conformista e determinista 

ao propor um ensino de LE recortado pela habilidade de leitura, desconhecendo, diferentemente 

do resto do mundo, a relevância das demais habilidades, dentre elas as orais. Além disso, passa 
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ao leitor a impressão de que seus autores não estão convencidos da importância de se ensinarem 

línguas estrangeiras no país. 

Além dos PCNs para o Ensino Fundamental, temos os PCNs para o Ensino Médio e para a 

educação de jovens e adultos. O MEC, ao encomendar os textos dos PCNs para profissionais com 

crenças e filiações ideológicas diferentes, acaba por oferecer à comunidade uma política de 

ensino de LE contraditória. 

Os PCNs para o Ensino Médio advogam que a meta para o ensino de LE no Ensino Médio é 

a comunicação oral e escrita, que o documento entende como uma ferramenta imprescindível no 

mundo moderno, com vistas à formação profissional, acadêmica ou pessoal. As competências 

esperadas do aprendiz almejam a língua em todo o seu potencial sem privilegiar apenas uma 

habilidade, como podemos ver, a seguir, no detalhamento das três competências esperadas do 

aprendiz: 

Representação e comunicação 
• Escolher o registro adequado à situação na qual se processa a comunicação e o 
vocábulo que melhor reflita a idéia que pretende comunicar. 
• Utilizar os mecanismos de coerência e coesão na produção oral e/ou escrita. 
• Utilizar as estratégias verbais e não-verbais para compensar as falhas, favorecer a 
efetiva comunicação e alcançar o efeito pretendido em situações de produção e leitura. 
• Conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a 
informações a outras culturas e grupos sociais. 
Investigação e compreensão 
• Compreender de que forma determinada expressão pode ser interpretada em razão de 
aspectos sociais e/ou culturais. 
• Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando textos/contextos 
mediante a natureza, função, organização, estrutura, de acordo com as condições de 
produção/recepção (intenção, época, local, interlocutores participantes da criação e 
propagação de idéias e escolhas, tecnologias disponíveis). 
Contextualização sócio-cultural 
• Saber distinguir as variantes lingüísticas. 
• Compreender em que medida os enunciados refletem a forma de ser, pensar, agir e 
sentir de quem os produz. (MEC,1996) 
 

Os PCNs para jovens e adultos, no primeiro parágrafo do documento, afirma que, para 

exercer a cidadania, é necessário comunicar-se, compreender, saber buscar informações, 

interpretá-las e argumentar, o que implica o desenvolvimento de todas as habilidades lingüísticas. 

No parágrafo seguinte, o texto prossegue em sua argumentação, reiterando a importância do 

ensino de LE como um direito do cidadão: 

A aprendizagem de línguas estrangeiras, como direito básico de todas as pessoas e uma 
resposta às necessidades individuais e sociais do homem contemporâneo, não só como 
inserção no mundo do trabalho, mas principalmente como forma de promover a 
participação social, tem papel fundamental na formação de jovens e adultos. A língua 
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permite o acesso a uma ampla rede de comunicação e à grande quantidade de informações 
presentes na sociedade contemporânea. (MEC, 1996) 

 

Ainda na primeira página, o documento ressalta a importância do ensino de LE na formação 

de jovens e adultos, pois lhes dará a oportunidade de acessar o conhecimento nas diversas áreas 

da ciência, nos meios de comunicação, nas relações entre as pessoas de várias nacionalidades, no 

uso de tecnologias. Portanto, a aprendizagem de LE é necessária como ferramenta de 

compreensão do mundo, de inclusão social e de valorização pessoal. Em nenhum momento, esse 

documento sinaliza que o foco deve ser na leitura. Mas, ao mesmo tempo se contradiz, como o 

trecho, em que se lê que o ensino de LE desenvolve o interesse pela leitura e pela escrita, ao 

propor textos compatíveis com os interesses e as necessidades dos alunos – artigos de jornais e 

revistas, textos educativos e científicos e livros variados compõem a base para uma percepção 

mais crítica da realidade, ao mesmo tempo em que servem ao insumo para aos alunos elaborarem 

novos textos. (MEC, 1996:68) 

Na seqüência, o documento enumera várias situações em que a LE será fundamental e entre 

elas estão exemplos que demandarão várias habilidades, tais como consulta a classificados, 

redação de currículos, leitura de manuais da área, entrevistas para emprego, por serem 

consideradas uma forma de contribuição profissional, de alternativasde lazer, deleitura de livros, 

jornais e revistas, de compreensão de filmes, telejornais, documentários, entrevistas, novelas, etc. 

Podemos perceber, no exame desses documentos, as contradições do poder público e do 

próprio meio acadêmico, a quem o governo encomenda os textos, que ora reconhecem e 

enfatizam a importância do ensino de línguas e ora criam barreiras para seu ensino efetivo, 

abrindo brechas na legislação, ou contribuem para a manutenção do status quo. 

Alguns colégios e até mesmo faculdades têm terceirizado o ensino de inglês como LE, 

delegando a escolas de idiomas a incumbência de ensinar a língua estrangeira aos seus alunos, 

um dos componentes curriculares do projeto pedagógico da instituição. Tal terceirização faz com 

que o ensino de LE fique descolado do projeto educacional, impedindo-se um trabalho integrado 

com os demais conteúdos das outras disciplinas. 

Segundo Almeida Filho (2003:21), historicamente, o ensino de línguas no Brasil foi 

marcado por uma legislação desencontrada e uma supervisão desatenta das autoridades de ensino. 

Acredito, concordando com o mesmo autor previamente mencionado, que a aprendizagem de 

línguas estrangeiras é um instrumento de grande importância na contemporaneidade tanto para a 



60 
 

comunicação interpessoal, quanto para a na circulação de informação entre os povos. Avalio que 

ainda há muito a avançar na política educacional brasileira nesse sentido. 

 

4.3 Reorientações Curriculares do Estado do Rio de Janeiro 

 

O mais atual dos documentos da política educacional brasileira tem seu foco da educação 

das LEs ainda no ensino da leitura. Essa proposta está baseada na função social da LE no Brasil 

como instrumento de acesso a conhecimento e a experiências de vida social que podem ser úteis 

no espaço onde o aluno está inserido; portanto, não se trata de usar a LE para utilizá-la numa 

viagem ou para falar com um estrangeiro, mas para atividades de utilização do que é produzido 

em outras línguas, tais como ler uma página na Internet, ler um manual, ler uma matéria em um 

jornal, ler um artigo científico etc. Isto quer dizer também que, em tal perspectiva, não se tem 

nenhuma preocupação com o ensino da estrutura sonora da LE, uma vez que o objetivo é engajar 

o aluno na construção do significado na leitura. 

 

4.4 Marco Referencial do Projeto Político Pedagógico e Filosofia da Instituição Analisada 

 

A instituição educacional analisada nesta pesquisa no âmbito particular faz parte de uma 

rede de escolas e, para criar sua identidade e unidade, oferece a cada uma das escolas que dela faz 

parte o Projeto Pedagógico, como expressão da filosofia da escola, bem como das perspectivas 

pedagógicas a serem comungadas por seus educadores. 

O Projeto Pedagógico da escola está amparado num tripé: marco referencial, marco 

situacional e marco operacional. O marco referencial embasa os projetos pedagógicos locais, 

experimentados cotidianamente nas comunidades educativas espalhadas por todo país. Um e 

outros se fundem nos grandes ideais educativos propostos pelo sistema da rede. 

A versão atual começou a ser elaborada em 2002, e dela participaram muitos educadores. 

Por isso mesmo, esse texto não se apresenta sob a forma estática, nem definitiva, mas uma 

referência movente, atualizada, ampla e capaz de inspirar a prática educativa. 

Atenta às avaliações periódicas e necessidades das escolas, a comissão escolar encaminhará 

sugestões de mudanças e atualizações em vista de uma nova versão, que certamente se fará 

necessária, uma vez que o processo de ensino-aprendizagem é permanentemente construído, 
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desconstruído e reconstruído pelos participantes que o conduzem dentro de uma comunidade 

educativa. 

Basicamente, o marco referencial apresenta os princípios básicos, as metas e as orientações 

metodológicas para as instituições que compõem a rede nacional. Particularmente, subsidiam a 

ação educativa nos campos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, 

levando em conta, desde suas origens, as dificuldades e mudanças de sua época como 

oportunidades para extrair respostas novas e criativas de seu rico patrimônio pedagógico para os 

desafios de cada momento. 

Além disso, o marco referencial de uma rede de escolas só se concretiza e adquire 

significado quando percebido como um processo no contexto de uma sociedade e de um 

momento histórico determinado. Por isso, é fundamental a seleção criteriosa dos conhecimentos, 

valores e métodos que essa comunidade prioriza dentro daqueles contemplados pela sociedade na 

a educação de suas crianças e jovens. 

O marco está sintonizado com os documentos educacionais brasileiros seguindo tanto a 

LDB, quanto os PCNs, em permanente diálogo com o carisma, isto é, a filosofia da missão da 

instituição cujo projeto está centrado nas relações entre pessoas comprometidas com a 

transformação da realidade em que estão inseridas, visando à contínua e indispensável formação 

da comunidade educativa que constitui o legado pedagógico deixado pelos fundadores. 

O estilo de ensinar dessa rede de instituições particulares de ensino é pautado na formação 

de valores e atitudes cristãos e inspira-se no paradigma de seus precursores de educar pelo amor, 

sob o prisma da inclusão e da reciprocidade. Torna-se, assim, um espaço educativo para aprender 

a aprender, aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conviver e aprender a crer. A escola passa 

a ser um espaço privilegiado de comunicação de idéias e ideais, de reflexão e ação, de 

solidariedade e respeito às diferenças. Além disso, deve primar pela formação crítica, ética, social 

e política33 do educando para o exercício de uma cidadania participativa, construtiva e solidária. 

Desse modo, a organização da escola, a metodologia de trabalho, os referentes teóricos e os 

recursos didáticos são instrumentos para a construção desse projeto, além de caminho de 

qualificação constante  para os educadores. 

 

 

                                                 
33  A palavra política aqui se refere ao engajamento na sociedade como seu  elemento modificador . 
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5. Metodologia da pesquisa   
 

Neste capítulo será explicada a metodologia de pesquisa que será adotada para o 

desenvolvimento do estudo em questão, partindo do princípio de que o meu entendimento sobre 

metodologia de pesquisa diz respeito “às visões de mundo, às concepções teóricas e à concepção 

de verdade que fundamentam o método ou tal conjunto de procedimentos” (Telles, 2002: 101). 

O capítulo está dividido em seções e subseções que darão conta de introduzir aspectos 

referentes às minhas concepções, escolhas e respectivas justificativas no tocante ao tema sobre o 

qual cada uma delas se propõe a teorizar. As seções identificam o perfil metodológico, o contexto 

da pesquisa, as retomadas das perguntas orientadoras do estudo, os instrumentos de geração de 

dados, bem como os procedimentos de análise dos mesmos. Além disso, estão incluídas seções 

que tratam dos obstáculos enfrentados e a forma de manter a idoneidade e confiabilidade dos 

resultados obtidos. 

 

5.1 O perfil metodológico   
 

A pesquisa se identifica com a forma qualitativo-interpretativista de cunho etnográfico e 

natureza colaborativa para a condução do estudo. A escolha desse perfil metodológico tem a ver 

com a escolha dos estudiosos que fundamentam tais concepções e com os quais dialogo a partir 

de agora. Baseio-me no pensamento de diversos pesquisadores da área ou de áreas afins, tais 

como Castro (1999:89), que postula que a interpretação dos dados é decorrente da relação que 

existe entre os participantes, os eventos e seu contexto imediato. Assim sendo, contexto, 

participantes, dados e pesquisadora têm papel fundamental nos processos de geração, 

categorização, análise e interpretação da realidade. Essa concepção é compartilhada por Telles 

(2002:113) no artigo que conclui comentando que as modalidades de pesquisa qualitativa podem 

oferecer ao professor instrumentos para refletir e estudar sua prática pedagógica e, 

concomitantemente, produzir conhecimento a ela relevante.  

Segundo Pereira (2005: 75), nesse tipo de pesquisa, os dados são analisados com base em 

detalhada descrição de pessoas, lugares e conversas e as perguntas de pesquisa são formuladas 

para investigar tópicos em toda sua complexidade dentro de um contexto. Da mesma forma 

Mazzotti e Gewandsznajder (1999: 131-147) identificam como principal característica de 

pesquisas dessa natureza o fato de partirem do pressuposto de que as pessoas agem em função de 
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suas crenças, percepções, sentimentos e valores e que seu comportamento tem sempre um 

significado que não se dá a conhecer de modo imediato e, por isso, precisa ser desvelado.  

Os teóricos acima dialogam com a visão de que numa posição interpretativista, não é 

possível ignorar a visão dos participantes do mundo social caso se pretenda investigá-los, já que 

esta são eles quem a determinam (Moita Lopes, 1994: 331). Freitas dá sua contribuição (2003: 

29) na forma como vê os sujeitos da pesquisa, pois considerá-los parte da pesquisa implica 

compreendê-los como possuidores de vozes reveladoras da capacidade de construir conhecimento 

sobre sua realidade e que os tornam co-participantes do processo.  

Afilio-me às ideias de Holmes (1992:37-41) para quem o interpretativismo tem como foco 

dados qualitativos. Portanto, para descrevê-los e, então, interpretá-los, necessário se faz que o 

pesquisador seja parte da comunidade onde está desenvolvendo a sua pesquisa. Esse mesmo autor 

relata que houve um aumento na importância da abordagem interpretativista na investigação do 

aprendizado de línguas. O laboratório mudou-se para a sala de aula, e as pesquisas hoje em dia 

são mais frequentemente conduzidas pelos próprios professores, ao invés de psicólogos ou 

pesquisadores.”Todas as colocações aqui apresentadas confirmam ainda mais a noção, já bastante 

difundida na área dos estudos interdisciplinares da Linguística Aplicada, de que o modelo de 

pesquisa qualitativa de cunho interpretativista apresenta características que se adaptam melhor ao 

trabalho do pesquisador que é, muitas vezes, o próprio professor, quando esta se dá em contexto 

educacional de sala de aula, como é o meu caso.34   

Tais posicionamentos nos quais me amparei para as escolhas metodológicas vão de 

encontro ao modelo quantitativo ou positivista de pesquisa, que prima pelo controle, pela 

precisão e pela generalização. Apesar de ter longa tradição na academia como a maneira legítima 

(se é que essa existe!) de produzir ciência, esse modelo negligencia algo fundamental nas 

pesquisas nas áreas sociais que é a importância do contexto, pois, de acordo com essa 

perspectiva, o mundo social existe independentemente do homem (Moita Lopes, 1994: 331) Essa 

limitação também nos é apresentada por Mc Donough e Mc Donough (1997: 40) quando 

defendem a questão de que “existem muitas questões a respeito de ensino e aprendizagem de 

                                                 
34Ressalvo aqui que esse contexto não caracteriza o único na área, uma vez que ela tem se aberto para contextos os 
mais variados. Contudo, como a área se desenvolveu a partir de pesquisas educacionais conduzidas em sala de aula, 
esse campo ainda é o mais explorado atualmente. 
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línguas que só podem ser respondidas por meio de investigações conduzidas no contexto normal 

de ensino e aprendizagem.” 35. 

 Além disso, a pesquisa qualitativa apresenta características mais apropriadas para quem 

está trabalhando na área das Ciências Humanas ou Socais e que, por isso, apresenta um caráter 

interdisciplinar, sem compromisso em manter barreiras entre as diferentes áreas do conhecimento 

humano, uma vez que o embasamento teórico necessário ao pesquisador pode estar na sua área 

específica ou em áreas afins. Esse tipo de estudo tem um caráter subjetivista, ou melhor, 

intersubjetivista, pois a interpretação, a linguagem e o significado têm relevância para os 

resultados que serão obtidos, como explica Freitas:   

Numa pesquisa interpretativista o critério que se busca não é a precisão do conhecimento, mas a 
profundidade de penetração e participação ativa, tanto do pesquisador quanto do investigado. Disso 
resulta que o pesquisador e pesquisado têm oportunidade para refletir, aprender e ressignificar-se no 
decorrer do processo. (2003:29-36) 

 
Na mesma linha, Moita Lopes (1994: 329-338) argumenta que o caráter intersubjetivista 

privilegia a especificidade e o particular, além de rejeitar a obsessão pela neutralidade do mundo 

positivista, pois são os significados que os seres humanos ao interagirem uns com os outros, 

constroem, desconstroem e reconstroem que enriquecem o conhecimento adquirido no próprio 

processo de condução do estudo. Não há mais a preocupação com o afastamento da realidade a 

fim de se chegar ao totalmente objetivo, mas sim a defesa da ideia de que a realidade é construída 

no contexto da pesquisa por todos que dela participam e se apropriam. Freitas (2003: 27) ratifica 

Moita Lopes da seguinte forma: Não se cria artificialmente uma situação para ser pesquisada, 

mas vai-se ao encontro da situação no seu acontecer, no seu processo de desenvolvimento. 

Ainda quanto ao cunho etnográfico, reporto-me a Erickson (1984: 52) para quem a pesquisa 

etnográfica consiste no estudo de um evento segundo os pontos de vista dos atores nele 

envolvidos. Também em concordância com o mesmo pensamento, cito o conceito de Van Lier 

(1988: 53) que defende que a etnografia é literalmente a descrição da cultura (ou de grupo 

percebidos como tendo algum grau de unidade cultural). 36 Ultimamente é essa metodologia de 

pesquisa que tem despertado o interesse de sociólogos, linguistas e psicólogos sociais, que veem 

a necessidade de estudar o comportamento humano em seu contexto social.  

                                                 
35 “There are many questions about language learning and teaching which can only be answered by investigations 
conducted in the normal context of teaching and learning.” 
36 “Ethnography is literally the description of culture (or of groups of people that are perceived as possessing some 
degree of cultural unity). 
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A pesquisa etnográfica apresenta dois princípios norteadores: o êmico e o holístico. Van 

Lier (1988: 55) explica que o primeiro exige que o pesquisador considere os fenômenos em sala 

de aula sob o ponto de vista dos atores sociais no cotidiano, assim como os significados que eles 

atribuem aos fatos. Já o princípio holístico requer que o pesquisador considere além do 

comportamento dos indivíduos e/ou grupos em investigação, o contexto onde este 

comportamento ocorre, pois sua influência não pode ser ignorada.  

Telles (2002: 102) defende essa prática de pesquisa como sendo a mais frequentemente 

utilizada para tentar compreender a relação de / entre grupos de pessoas dentro de um contexto 

social específico, permitindo o emprego de métodos variados para geração e análise de dados. 

Novamente menciono Van Lier (1988: 69), pois destaca que a investigação em um cenário ou de 

um problema educacional, serão as interações em sala de aula que constituirão maior fonte de 

dados, sendo inevitável que a observação constitua o componente mais importante da pesquisa 

realizada em sala de aula37.  

Essa visão é compartilhada por Moita Lopes (1994:334) que defende que a pesquisa 

etnográfica focaliza o contexto social da perspectiva dos participantes. Isto é, em vez de 

considerar somente a observação do pesquisador externo, como tradicionalmente feito em 

pesquisa de base positivista, a pesquisa etnográfica leva em conta que em qualquer estudo 

contextualizado é essencial que se leve em consideração a visão que os participantes (sendo o 

observador-participante incluído aqui) têm do contexto e o todo do contexto social. 

Termino essa seção compartilhando das idéias de Vieira Abrahão (2006:220) para que as 

abordagens metacognitivas e contextual enquadram-se melhor ao tipo de estudo dentro de uma 

perspectiva qualitativa, já que compartilham características naturalistas porque são realizadas 

dentro de contextos naturais; são descritivas porque os dados tomam a forma de palavras ou 

figuras e não de números; são processuais porque não buscam evidências que comprovem ou não 

hipóteses, mas significados construídos pelos envolvidos. 

 
Por acreditar que uma pesquisa deva levar em consideração todas as variáveis do seu 

contexto real de produção de conhecimento que me afiliei aos pensadores citados, dentre muitos 

outros que também ratificam a mesma ideia. Defendo também as concepções mencionadas de 

que os dados devam ser gerados espontaneamente em seu ambiente direto, a fim de que a 

                                                 
37 “it is inevitable that observation will form the single most important component of classroom research.” 
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interpretação dê conta de tudo e todos que os circundam. Penso que, ao levar em consideração o 

ponto de vista do pesquisador, assim como dos pesquisados, passo a transformá-los em fontes de 

enriquecimento uns para os outros. E dessa forma o conhecimento produzido trará diretamente 

benefícios para as partes envolvidas na pesquisa: professora. Esse conhecimento se constrói de 

forma colaborativa, pois, quanto mais dados gerados, melhor será minha prática; quanto mais eu 

levar em consideração as informações relevantes fornecidas pelos dados, mais minha prática vai 

se tornar significante ao olhar do meu aluno. Ele colabora comigo ao passo que eu colaboro com 

a aprendizagem dele. 

Assim, diante da importância do contexto na pesquisa etnográfica, a partir de agora, dedico-

me a apresentá-lo, descrevendo, o mais minuciosamente possível, a instituição onde a pesquisa 

foi conduzida, os participantes diretos, fornecedores dos dados que serão analisados no próximo 

capítulo, a participante colaboradora que me auxiliou na etapa da geração e a pesquisadora, que, 

no caso dessa pesquisa, sou eu mesma. 

 

5.2 O contexto da pesquisa 
 

A presente pesquisa foi realizada durante o segundo semestre letivo de 2008 em uma 

instituição particular de ensino regular, que trabalha com os Ensinos Infantil, Fundamental e 

Médio. Essa escola faz parte de uma rede de escolas de nível nacional com uma marca forte no 

mercado. Mantém seu regimento interno seguindo as leis educacionais vigentes no país, assim 

como a filosofia educacional de seus fundadores, como já foi explicitado na seção da conjuntura 

sócio-política da mesma 

A instituição situa-se na zona norte da cidade do Rio de Janeiro e possui uma tradição de 

mais de 70 anos no campo educacional. É frequentada, basicamente, por alunos de classe média. 

As instalações são de tamanho médio, mas bem aproveitadas para oferecer aos alunos uma 

variedade de ambientes que ofereçam possibilidades no desenvolvimento sócio-interativo e 

integral dos alunos que a frequentam, bem como à comunidade educativa envolvida no processo 

de ensino-aprendizagem.  

Esses espaços oportunizam a realização de atividades fora de sala de aula, tais como 

laboratórios de ciências e de informática, biblioteca, auditório com data show. Complementando 

ainda os ambientes físicos da escola, existe uma área coberta para convivência onde fica a 

cantina, que pode ser aproveitada pelos professores para conversas informais com os alunos fora 
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do horário de aula, um pátio coberto para trabalhos fora de sala, a sala de artes com toda estrutura 

necessária para o trabalho da professora, a biblioteca com acesso a internet através de um 

computador disponível aos alunos, dois parques para a Educação Infantil e duas quadras, sendo 

uma coberta e outra ao ar livre, para as aulas de educação física. 

As salas de aula são bem iluminadas e refrigeradas, com capacidade para até 

aproximadamente trinta e cinco alunos. A instituição também oferece recurso para os professores 

poderem variar a técnicas de ensino: existe uma TV disponível na sala e a possibilidade de se 

agendar o uso aparelho de DVD ou VCR para apreciação de filmes, vídeos, etc. O de um micro-

system fica sempre disponível para as aulas de línguas que têm prioridade de uso sobre o mesmo. 

O retroprojetor também fica à disposição dos professores, mas, para seu uso, também necessário 

se faz o prévio agendamento. Além disso, a escola oferece materiais específicos para 

determinadas áreas de ensino, tais como mapas, transferidor, esquadros e compasso para quadro, 

outros aparelhos de micro-systems, etc. 

As carteiras são organizadas em fileiras paralelas umas das outras. Entretanto, o professor 

possui liberdade para alterá-las de formação conforme sua necessidade para a aula preparada para 

aquele dia. Nas aulas em que gerei dados na sala, em função do tipo de atividade trabalhado com 

os alunos, as carteiras ficavam dispostas de diversas formas: em fileiras paralelas uma atrás das 

outras, em duplas, em círculo em semicírculo ou, em casos de atividades de dramatização, as 

carteiras eram empurradas para os cantos para que os grupos pudessem utilizá-las da maneira que 

melhor se adequasse à situação que eles iriam apresentar. Na maioria das vezes eu preferia o 

semicírculo, pois dessa forma ficava mais próxima deles, já que eu também me sentava numa 

delas. Esse tipo de aproximação física resultava numa aproximação pessoal, pois facilitava a 

percepção das repostas não verbais dadas pelos alunos às atividades propostas. Os alunos também 

gostavam dessa dinâmica de diversificar o formato das carteiras nas aulas, pois gerava para eles 

um clima de surpresa e de expectativa para os comandos da professora. Além disso, era uma 

forma de se movimentarem um pouco após várias aulas num mesmo estilo de posicionamento em 

sala. 

Concomitantemente ao aprendizado de inglês, os alunos aprendem espanhol numa carga 

horária menor que a da primeira língua citada. A respeito do ensino da língua inglesa, a 

instituição oferece às turmas duas aulas semanais de 50 minutos cada, o material didático adotado 

pela escola é importado e, segundo os autores, baseia-se numa abordagem comunicativa do 
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ensino de inglês como estrangeira. Porém, existe um projeto de confecção de material próprio da 

rede para adoção em curto prazo. 

Enquanto alguns alunos frequentam cursos particulares de inglês fora da escola, outros 

alunos têm a base do que foi aprendido na escola; outros ainda ingressam no decorrer dos anos 

escolares na instituição e não têm conhecimento prévio da língua por terem estudado em escolas 

onde não havia aulas de inglês ou onde outra língua era oferecida. Portanto, conclui-se que as 

turmas são bem heterogêneas quanto ao conhecimento prévio da língua. Por todas as situações 

mencionadas, o desafio do professor passa a ser a manutenção do interesse de todos os alunos, 

tanto dos mais avançados, quanto dos com maiores dificuldades para o acompanhamento das 

aulas. 

A investigação foi realizada em uma turma do 6º ano do ensino fundamental II, com treze 

alunos, cujas idades variavam entre onze e treze anos. Apenas uma professora atua com as turmas 

dos dois segmentos, tanto no turno da manhã, como no turno da tarde, no caso eu, pesquisadora 

desse estudo. 

 

5.2.1 A metodologia adotada na instituição 

 

A metodologia para o ensino de línguas estrangeiras utilizada pela escola segue a proposta 

pelo livro adotado na instituição. O livro é importado e segue o formato baseado no modelo 

comunicativo, que nasceu na década de 80 e que é muito difundido e tem a prática majoritária 

hoje nos materiais desenvolvidos tanto para as escolas de idiomas, quanto para as instituições 

particulares de ensino.  

Felizmente, a equipe de coordenadoras da escola, composta por duas experientes 

professoras e pedagogas, mostrava-se receptiva a esse tipo de abordagem e me dava ampla 

liberdade para seguir todas as peculiaridades do método, demonstrando confiança na qualidade 

do trabalho que já há dois anos era desenvolvido naquela instituição quando do início da 

pesquisa. Dentro do possível, elas ofereciam todo material extra solicitado a fim de que 

pudéssemos inclusive realizar adaptações e utilizar os recursos necessários para melhorar nossas 

práticas, o ensino, o aproveitamento e desempenho dos alunos, não obstante os resultados por 

eles alcançados. Tinha liberdade de decisão, desde que a mesma fosse embasada em argumentos 

que fossem convenientes ao trabalho desenvolvido na escola. 



69 
 

Durante todo o trabalho da pesquisa, obtive apoio da comunidade educativa da escola. A 

direção me abriu as portas, dando permissão para que desenvolvesse o trabalho com a turma 

escolhida; as coordenadoras incentivavam-me no decorrer do processo. Inclusive, durante a 

geração de dados, foi uma delas que me emprestou a câmera para gravação dos vídeos de todas as 

aulas utilizadas. Os colegas de trabalho facilitavam ao máximo para que eu pudesse realizar tudo 

que havia planejado para a geração de dados, e, principalmente, os alunos, que se dispuseram 

com orgulho em tomar parte das atividades propostas, como será explicado na seção que se 

segue. 

 

5.2.2 Os participantes 

 

Foram participantes diretos dessa pesquisa treze alunos pré-adolescentes do sexto ano, 

primeira ano da segunda fase do Ensino Fundamental, entre 11 e 13 anos. Entretanto, apesar de 

terem idade cronológica de pré-adolescentes, apresentavam comportamento bastante imaturo para 

a faixa etária, muitas vezes até infantil.  

Minha opção por esse grupo foi em função de ser um grupo pequeno e que não haviam 

sido meus alunos previamente, pois, dessa forma, no meu ponto de vista, o conhecimento mútuo, 

bem como o aprendizado da matéria, iriam acontecer concomitantemente. Outro aspecto que 

também me chamou atenção em relação ao grupo foi que percebi que, como havia alunos novos 

na escola, alunos que vinham de duas turmas distintas de quinto ano, eles estavam divididos em 

grupos e não constituíam uma turma com laços estreitos entre si.  

Para mim, foi um desafio desenvolver as atividades que contemplassem as habilidades 

orais solicitadas por eles numa turma que não se via como um grupo, mas que se apresentava 

com grupos distintos dentro de um grupo maior: as famosas “panelinhas”. Digo desafio porque 

atividades de cunho oral demandam maior interação entre eles e, nesse caso, esperava que 

promovesse uma maior aproximação entre os pesquisados a fim de romper com pequenos grupos 

isolados. Esse fato foi relevante, pois assumi a responsabilidade de arriscar o andamento da 

pesquisa, já que ou eles estreitariam as relações entre si ou a situação poderia se configurar num 

obstáculo ao desenvolvimento do estudo. Porém, após as leituras que embasam a parte teórica 

desse trabalho e fazendo uso dos quase vinte anos de experiência em sala, podia imaginar o 

caminho que iria ser traçado pelos alunos, contudo ciente do risco assumido, uma vez que  cada 
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grupo é um grupo e reage de forma diferente. Confiei que as solicitações por atividade de 

natureza oral seriam o meio pelo qual criaria vínculos afetivos através do ensino da língua 

inglesa. 

Quanto à idade, a turma se caracterizava por ser homogênea visto que todos estavam na 

mesma faixa etária, compartilhando as dificuldades enfrentadas por indivíduos na puberdade em 

relação à capacidade de concentração por longos períodos de tempo em função das múltiplas 

sinapses cerebrais e em relação à própria aceitação das mudanças ocorridas no corpo ao iniciar 

uma nova fase de amadurecimento. Esse fato ratificava a demanda por atividades mais 

interativas, diversificadas e dinâmicas para promover a participação por um período mais longo 

de tempo. eram muito demoradas. 

Segundo Marinova-Todd et al. (2000: 9), a idade é comumente considerada como um 

dos principais fatores determinantes do sucesso no aprendizado de uma segunda língua. De 

acordo com a compreensão do senso comum, as crianças38 são capazes de adquirir uma língua 

rapidamente e sem grandes esforços.  

A influência das diversas visões que constam na literatura a respeito da idade ideal para 

a aquisição de uma segunda língua pode ter corroborado esse tipo de percepção. Essas 

concepções entraram na agenda de debates quase ao mesmo tempo, durante as décadas de 50 e 

60, e uma delas é baseada na concepção de que as crianças, quando expostas a uma segunda 

língua, parecem adquiri-la mais rapidamente do que os adultos. 

Lenneberg (1967) 39 criou o termo período crítico para explicar a facilidade de 

aprendizagem direta de uma segunda língua. Seu auge seria por volta dos dois anos até a 

puberdade, após a qual a lateralização do cérebro, ou a atribuição de determinadas funções aos 

seus diferentes hemisférios, estaria finalizada. O período crítico representaria uma fase da vida 

do indivíduo determinada por fatores biológicos, na qual ele possuiria as condições ideais para a 

aquisição da língua. Segundo o mesmo estudioso, qualquer pessoa teria condições de aprender a 

se comunicar em uma língua estrangeira aos quarenta anos de idade. Porém, desse exigir-se-ia 

mais esforço consciente e mais trabalho, ao contrário da fase da puberdade, em que a aquisição 

automática por mera exposição a uma dada língua seria possível. 

                                                 
38 Considero os componentes do grupo como crianças em função do tipo de comportamento característico deles em 
sala, apesar de estar consciente de que, em sua maioria, os alunos se encontram na puberdade. 
 
39 LENNEBERG, E. (1967). Biological foundations of language. New York: Wiley. 
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Chun (1979/1980: 183) indica a inexistência de suporte empírico para a idéia de que 

existe uma diminuição na habilidade de aprendizado de uma língua com o avanço da idade, já 

que o simples fato de haver adultos com alto nível de proficiência na língua já representa 

argumento suficiente contra a existência de um período crítico: “A ampla ênfase nos casos de 

adultos que não foram bem sucedidos no aprendizado de uma segunda língua, além de tantos 

outros que conseguiram atingir proficiência nativa, foi provavelmente o maior erro dos 

defensores do período crítico” (Marinova-Todd et al., 2000: 18). 

 Basso (1993: 20) complementa as ideias de outros pesquisadores que preferem o termo 

período sensível por acreditarem que a plasticidade cerebral não acontece em um tempo 

determinado e fixo, podendo, ao contrário, mudar progressivamente com a idade e, em alguns 

casos, estender-se para além da puberdade. A autora afirma que, ainda segundo os mesmos, 

certas habilidades são adquiridas mais facilmente em determinados períodos de desenvolvimento 

que em outros, e algumas delas podem ser aprendidas inclusive após o período crítico, embora 

menos facilmente. 

Talvez, o único aspecto em que as crianças apresentem vantagem no processo de 

aquisição de uma segunda língua em relação aos adultos seja no que diz respeito à pronúncia (cf. 

Krashen, Long e Scarcella, 1979: 573). Porém, alguns estudiosos salientam que até mesmo essa 

vantagem merece um olhar mais atento, pois, com o passar dos anos, todo ser humano perde 

progressivamente a capacidade de perceber e segmentar sons na língua estrangeira. Logo, trata-se 

de uma vantagem fisiológica e não cognitiva. Mesmo assim, se reconhece que uma pronúncia 

livre de sotaque, mesmo nas crianças pequenas, está condicionada à quantidade de exposição ao 

idioma e ao ambiente de aprendizagem. Por isso, chega-se à conclusão de que começar cedo não 

garante que as mesmas habilidades de um falante nativo sejam alcançadas. 

Outra teoria que justifica o maior êxito das crianças na aquisição da pronúncia é de ordem 

social e psicológica, sustentada por Curran (1961)40 e debatida por Schumman (1975/1980: 242). 

O primeiro supõe que as crianças não se sintam ameaçadas ou amedrontadas pelos sons de uma 

nova língua, nem tampouco demonstram resistência em se expor e depender de outros que as 

auxiliem na aprendizagem. Em contrapartida, os adultos já se sentem seguros na sua própria 

língua, e ao se comunicarem na língua estrangeira, como não têm a mesma segurança, se apoiam 

                                                 
40 CURRAN, C. A. (1961). Counseling Skills Adapted to the Learning of Foreign Languages. Bulletin of the 
Menninger Clinic, nº 25, pp. 78-93. 
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nos sons de sua língua nativa, preferem não se expor a correções e optam pela resistência a essa 

sensação de dependência.  

Como pudemos perceber nas diferentes concepções de diferentes estudiosos, concluímos 

que as teorias acerca de um período crítico ou ideal não são consenso na literatura com base em 

vários aspectos. Do ponto de vista biológico, não existem evidências da ocorrência de mudanças 

no cérebro que influenciem o aprendizado de línguas após a puberdade. Ao mesmo tempo, a 

experiência mostra que muitos adolescentes e adultos conseguem um alto nível de proficiência na 

língua, o que seria praticamente impossível sem importantes mecanismos de aprendizagem. De 

acordo com Stern (1983: 366), ainda há muito a ser observado, experimentado e analisado para 

que características particulares às diferentes faixas etárias sejam reveladas. 

Os alunos que se envolveram nas atividades propostas para geração de dados, o fizeram 

voluntariamente e cientes de que os dados gerados pelos instrumentos seriam utilizados no futuro 

para o desenvolvimento do estudo da professora na condução de sua pesquisa etnográfica. Todos 

os pais foram avisados e autorizaram a participação dos seus responsabilizados mediante a 

assinatura do termo de responsabilidade por serem seus filhos menores de idade, tendo garantia 

do resguardo das identidades e da não utilização de imagens, mesmo que registradas, no trabalho.  

No entanto, a fim de solucionar o dilema que às vezes persegue o professor-pesquisador 

denominado paradoxo do observador por Schachter e Gass (1996: 53) e Allwight e Bailey 

(1991: 71) quando sugerem que o pesquisador se comprometa a revelar o propósito da pesquisa 

logo que possível. A linguista aplicada Celani (2005: 111) também afirma que os participantes 

não podem ser excluídos da etapa final de apresentação dos resultados da pesquisa. Não tardei a 

dar a explicação grosso modo do que eu pesquisava e, conforme os instrumentos de geração de 

dados eram aplicados, maiores detalhes eram apresentados sobre o propósito da pesquisa. Ao 

final da etapa, divulguei, com maiores detalhes, o propósito da investigação para os alunos e me 

coloquei à disposição para questionamentos sobre o assunto. Comprometi a apresentar-lhes as 

conclusões finais da pesquisa.  

Reconheço que, embora esse grupo não represente uma amostra significativa de que todos 

os alunos que aprendem inglês com língua estrangeira demonstrem interesse em atividades de 

natureza oral, como dito anteriormente na introdução, é uma demanda que vem me 

acompanhando há muitos anos e um questionamento que tem me instigado, principalmente nos 

últimos anos. Isso ocorre porque quase a totalidade das turmas com as quais já trabalhei e 
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trabalho, mesmo que agora em outro contexto educacional, bem como de atendimentos 

individuais em empresas, grupos de cursos de idiomas, etc., apresentavam o mesmo tipo de 

exigência. Portanto, suponho que as experiências a que eles foram submetidos podem se 

assemelhar às de outros grupos com características semelhantes, ou não. Assim, os dados obtidos 

neste estudo podem servir de base ou gerar encaminhamentos para o exame por outra perspectiva.  

De acordo com orientação de vários estudiosos e pesquisadores etnográficos em relação à 

conduta ética esperada de um pesquisador, vários, dentre eles Celani (2005: 112) e Mc Donough 

e Mc Donough (1997:54), postulam que os nomes sejam modificados, para preservação das 

identidades. Seguindo e compactuando com essa prática, a partir de agora traço um breve perfil 

de cada um dos participantes diretos da pesquisa. 

1- Ana: aluna tinha com poucos inglês, pois vinha de uma escola que não oferecia inglês 

como língua estrangeira. Embora muito tímida, demonstrou estar sempre disposta a dar 

contribuições e participar quando solicitada e, por vezes voluntariamente. Apesar da dificuldade, 

caracterizou-se por ser extremamente esforçada. Essa atitude ajudou-a a superar os obstáculos e 

obter ótimos resultados em atividades de cunho oral. 

2- Eva: apesar de apresentar dificuldade na aprendizagem da língua, sua atitude de 

descontração e participação ajudou-a na superação de muitos problemas de produção oral em 

Inglês. Sempre tirava dúvidas quanto ao conteúdo, estava disposta a participar e voluntariava-se 

com freqüência para inserção em quaisquer atividades de cunho oral. 

3- Isabel: a aluna apresentava muita dificuldade de aprendizagem. Seu comportamento era 

bem ativo, o que às vezes tomava contornos de hiperatividade em sala. Além disso, tina menos 

capacidade de concentrar-se em atividades que mantinham a mesma dinâmica por um período 

maior de tempo se comparada aos demais. Gostava muito de participar pelo perfil de sua 

personalidade. Não se intimidava por ser um pouco aquém do nível da turma, situação da qual 

tinha plena consciência. 

4- Paulo: o aluno era extrovertido em função da imaturidade que caracterizava sua postura 

em sala. Apresentava os pré-requisitos necessários para acompanhar a série, mas pelas 

brincadeiras e conversas excessivas, seu desempenho ficou abaixo do que realmente tinha 

potencial para desenvolver. Participava pouco, mas não apresentava objeção se nomeado para 

realização de quaisquer atividades de cunho oral. 
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5- Laura: era a aluna mais fraca da turma; não estudou inglês anteriormente, portanto 

faltava-lhe vivência com a língua. Além disso, apresentava dificuldade de aprendizagem como 

um todo. Por ser uma aluna nova, a interação com o grupo não era total. Atualmente, participa 

mais do que no início do ano e até se voluntaria nas participações em sala. É muito tímida e 

quieta.  

6- Paula: era uma excelente aluna, a melhor do grupo, e, portanto, apresentou os melhores 

resultados. Estava num nível acima do dos demais colegas. Participava oralmente sempre que 

solicitada e era sempre voluntária para leituras e interações. Sempre se demonstrou solícita 

quando um colega precisava de ajuda. 

7- Beatriz: a aluna era muito concentrada e esforçada e demonstrava ter facilidade na 

aprendizagem e um nível adiantado na língua. Apresentava um pouco de desinteresse por 

atividades de longa duração em função da dificuldade em manter a concentração. A aluna era 

muito crítica com os colegas por possuir uma auto-estima muito elevada. 

8- Helena: a aluna era inteligente madura. Às vezes apresentava dificuldade de concentrar-

se em apenas uma atividade. Tinha um ótimo nível de conhecimento da língua, e estava disposta 

a participar e ajudar os colegas. 

9- Marcos: o aluno era muito distraído e desinteressado. Demonstrava falta de capacidade 

de concentração, além de problemas de aprendizagem não somente em inglês, mas também nas 

demais disciplinas. Faltavam-lhe pré-requisitos para acompanhar os tópicos determinados para a 

disciplina na série. 

10- Rita: a aluna era inteligente, com ótimo nível em inglês, mas em função da timidez não 

aproveitava todas as possibilidades de desenvolvimento de seu potencial. Participava sempre que 

solicitada, mas não se voluntariava, mesmo sabendo que poderia ajudar o grupo com suas 

contribuições. 

11- Sofia: a aluna estava sempre alegre, era participativa e interativa. Estava bem nivelada 

quanto aos pré-requisitos necessários para a série. Sempre demonstrava estar disposta a responder 

e participar de qualquer forma que a fizesse interagir com os colegas e com a professora 

utilizando a língua. 

12- Maria: era a aluna mais velha do grupo, estava repetindo a série e apresentava problemas 

de aprendizagem que iam além da dificuldade comum a alunos que não estavam bem nivelados. 

Mais madura, a aluna tinha um histórico familiar complicado. Entretanto, sempre que solicitada a 



75 
 

aluna respondia aos pedidos de participação da professora e voluntariava-se sempre que possível 

em atividades de cunho oral. 

13- Pedro: era o aluno que apresentava a mais baixa auto-estima da turma por diversas 

razões: apresentava graves problemas de aprendizagem, um histórico familiar muito sofrido, era 

extremamente tímido e quieto, não tinha boa interação com a turma, além de ter os piores 

resultados do grupo. Entretanto, a turma se mostrava sempre pronta a ajudá-lo nas dificuldades. 

Participava quando solicitado, mas tinha vergonha e dificilmente voluntariava-se para participar 

das aulas. Não se opunha a participar quando solicitado pela professora, mas quando o fazia 

quase não se escutava sua voz pelo medo de expor-se frente ao grupo. Quando estava em grupos 

menores, trabalhava com mais facilidade e produzia de forma mais natural. 

As informações acima foram obtidas no decorrer do ano letivo através do diário de pesquisa 

da pesquisadora, uma vez que a turma era nova para mim. Muitas das características de cada um 

foram sendo percebidas conforme as interações com ele em sala aconteciam ou nas relações entre 

eles durante as atividades propostas, até mesmo antes da etapa da geração de dados. 

A criação do perfil começou na primeira aula e terminou quando do início da escritura 

dessa dissertação; foi um processo contínuo porque algumas características foram se modificando 

conforme o tempo ia passando. Essa modificação aconteceu por vários motivos. Cito aqui alguns 

deles: o amadurecimento dos alunos, o convívio comigo, minha influência direta ou indireta 

(consciente ou conscientemente) sobre determinados comportamentos, as interações propostas, a 

necessidade de se adaptar ao grupo, característica da faixa etária. 

 

5.2.3 A pesquisadora 

 

Sendo uma pesquisa interpretativista etnográfica, a pesquisadora se faz uma insider no 

contexto, como agente participativa. O critério que se busca não é a precisão do conhecimento, 

mas a profundidade de penetração e participação, tanto da pesquisadora, como do investigado. 

Disso resulta que pesquisador e pesquisado têm oportunidade para refletir, aprender e 

ressignificar no decorrer do processo. (Feitas, 2003:57-94) 

Minha base de aprendizado da língua inglesa vem da abordagem comunicativa em um 

curso particular de inglês local da minha cidade natal onde também participei do curso de 

formação de professores para esse fim. Na escola regular, o meu aprendizado teve bases no 
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audiolingualismo pelo fato do livro adotado seguir essa metodologia. Em função do meu 

desempenho em sala já na faculdade de letras, alguns professores que também eram professores 

em outros cursos de inglês da cidade me convidaram para cursar o treinamento de professores da 

instituição na qual eles trabalhavam. Particularmente um desses cursos de treinamento de 

professores me chamou muito a atenção pela abrangência que ele oferecia nas seis disciplinas que 

o compunham, dentre elas: fonética e fonologia, literaturas americana e britânica, metodologias e 

treinamento para a metodologia específica do curso em questão. No então, nunca lecionei nesse 

contexto por já estar envolvida com outros projetos de trabalho. 

 Minha formação acadêmica é de licenciatura plena em Letras (Português - Inglês) pela 

instituição de nível superior localizada também na minha cidade de origem. Fiz um curso de 

especialização na Universidade do estado da Califórnia nos Estados Unidos cujo título era 

“Métodos e técnicas para o ensino de Inglês como segunda língua”, além de uma pós-graduação 

latu-sensu à distância em Docência Superior na qual me debrucei sobre o tema de pesquisa:‘O 

ensino à distância: vantagens e desvantagens’. 

Sempre instigada com questionamentos sobre a aprendizagem de inglês, após dez anos 

morando longe de grandes centros de desenvolvimento de pesquisa sobre o tema, ao chegar ao 

Rio de Janeiro em 2005, comecei a participar de eventos e conhecer pessoas que puderam me 

orientar para instituições de credibilidade nacional onde pudesse desenvolver um estudo nesse 

campo que tanto me inquietava enquanto professora em contato com o contexto a que me dedico 

nesse trabalho. 

No que diz respeito à experiência profissional, sou professora a aproximadamente 20 anos 

dos 36 que tenho de vida. Já trabalhei em diversos contextos educacionais nas diferentes cidades 

onde morei nesses anos: escolas regulares, cursos de línguas, atendimentos individuais, aulas 

particulares ou em pequenos grupos dentro de empresas.  

Durante esse período, nos diferentes ambientes educacionais onde lecionei o interesse dos 

alunos por atividades que contemplassem habilidades orais de compreensão, percepção e 

produção sempre despertaram meu interesse, pois era recorrente em todos os contextos por todos 

os tipos de alunos dos mais novos aos mais experientes. Existia um desejo intrínseco que trazia 

junto dele uma motivação a cada atividade em que as habilidades orais estavam envolvidas, 

principalmente quando conseguiam atingir ao objetivo da mesma. E, por isso, mais e mais eu 

incluía atividades dessa natureza para que ao criar certa confiança em sua capacidade, cada um 
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deles se abrisse ao aprendizado da língua também nas demais habilidades, visto que sempre 

trabalhei num ambiente comunicativo em função do material adotado ou da metodologia adotada 

pela instituição a que estava afiliada. 

Por isso concordo com Allwright e Bailey (1991: 104) e Richards (1998: 53) quando 

afirmam que a maneira como ensinamos reflete nossas crenças daquilo que acreditamos 

funcionar melhor em cada situação. Porém, devemos reconhecer que não somente os professores, 

como também os alunos, chegam à sala de aula munidos de suas próprias percepções e 

expectativas a respeito do que seja aprender e ensinar uma língua. E foi nessa linha que conduzi 

intuitivamente a minha prática durante esse tempo, agora com bases teóricas mais aprofundadas. 

Nesse momento me considero obstinada e determinada, pois apesar de muitos obstáculos 

estou finalizando um estudo que me abriu portas para vislumbrar realidades ainda desconhecidas 

por mim. Tenho certeza que esse estudo é apenas o final de uma fase que se torna início de outra, 

pois como pesquisadora aplicada que trabalha com verdades que se constroem todo o tempo, 

sempre há algo a se acrescentar e novas perspectivas a iluminarem os dados. 

 

5.2.4 A participante colaboradora.  
 

A pesquisa contou com a participação e colaboração de uma participante externa direta na 

geração dos dados para análise. Suas contribuições foram de extrema relevância, uma vez que 

ficou responsável pela gravação em vídeo de todas as aulas selecionadas. Além disso, 

apresentava suas observações sobre as gravações, sempre esteve presente e pode dar 

contribuições nos momentos em que juntas discutíamos sobre determinado evento ou atividade 

desenvolvida durante a aula recém gravada. Essas discussões após as gravações muito me 

ajudaram na realização das notas de aula e expansão das mesmas em diários da pesquisadora.  

Tenho consciência e concordo com Allwright e Bailey (1991: 70) que a entrada de uma 

participante externa na sala de aula observando, registrando e gravando os fatos poderia alterar o 

comportamento natural dos participantes, assumindo uma postura diferente daquela de costume 

dos mesmos. Entretanto, eles já estavam acostumados com a presença da colaboradora em sala 

para observação de estágio quando do início das gravações. Houve a explicação da nova etapa de 

filmagem das aulas, mesmo assim tivemos que descartar duas das aulas gravadas inicialmente 

pela distração que a filmadora causou nos alunos. Quando percebemos a familiaridade dos alunos 

com a nova rotina de sala de aula que incluía além da estagiária, a máquina que implicava a 
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filmagem de suas imagens, ambas (eu e a estagiária) em consenso decidimos que poderíamos 

começar a considerar a partir da aula três como instrumentos válidos. 

Na época, a colaboradora era uma estagiária concluinte do curso de Letras de uma 

instituição particular de ensino que se localizava bem próximo à escola onde a pesquisa se 

realizou. Na época, ela já vinha observando minhas aulas para cumprir seu estágio obrigatório e 

quando foi convidada a realizar essa tarefa da pesquisa, prontamente se colocou à disposição e 

sempre realizava as gravações com muito boa vontade. 

A participação da colaboradora direta foi muito útil, pois sem sua presença ficaria 

praticamente impossível fazer as gravações em vídeo, pois nem eu, nem a escola dispúnhamos de 

uma pessoa específica para esse fim. Conduzir a aula, observar alunos e gravar ao mesmo tempo 

seriam muitas atribuições a serem realizadas por uma só pessoa ao mesmo tempo. Esse fato 

poderia interferir e comprometer diretamente os dados gerados, uma vez que a situação sala de 

aula, que os alunos estavam acostumados até então, ficaria descaracterizada. Além de 

comprometer meu desempenho pesquisadora, pois fazendo tudo ao mesmo tempo algo passaria 

despercebido, comprometeria também minha prática, pois a qualidade do trabalho seria 

prejudicada. 

Por diversas vezes, a participante  demonstrou interesse e curiosidade sobre os dados, o tipo 

e o objetivo de pesquisa que estava sendo conduzida, trazia questionamentos sobre a condução, a 

metodologia e pedia explicações sobre termos que ela desconhecia por ainda estar no início de 

sua formação acadêmica. Acredito que essa experiência enriqueceu muito sua formação e que foi 

um momento de grande proveito para ela se envolver num projeto dessa natureza, pois despertou 

nela um espírito de curiosidade e questionamento sobre vários outros assuntos que 

conversávamos nas discussões. 

Uma vez descritos contexto, participantes e metodologia adotada na instituição, podemos 

retomar as perguntas de pesquisa para a continuidade desse capítulo referente à metodologia de 

pesquisa. Esse é tópico da seção que se inicia a seguir. 

 

5.3 Perguntas de pesquisa 
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Essa subseção retoma a motivação inicial para o desenvolvimento da pesquisa que partiu do 

interesse dos alunos por atividades de natureza oral, que se desdobrou, até esse momento, nas 

seguintes perguntas orientadoras da pesquisa: 

a) Por que os alunos demonstram interesse em atividades de cunho oral? 

b) Na perspectiva desses alunos, que tipos de atividades orais são mais, ou menos 

motivadoras? 

c) Quais as características dessas atividades? 

Para tentar respondê-las ou outras questões que possam vir a aparecer durante o processo de 

execução do estudo, necessária se faz a aplicação de instrumentos geradores de dados que após 

serem analisados, poderão clarear tais questionamentos. É sobre isso que a próxima seção do 

capítulo vai se debruçar. 

 

5.4 Os instrumentos de geração de dados 

 

A pesquisa etnográfica tem com uma das características marcantes a forma específica de 

gerar os dados. Van Lier (1988: 56) divide as fontes de dados em um estudo etnográfico em dois 

grandes grupos que são o da observação, participante ou não, e o do questionamento, que inclui 

entrevistas e questionários.  

Entretanto, no meu caso, a peculiaridade do contexto demandou a utilização de 

instrumentos variados e diferentes, pois o público participante seria um grupo de pré-

adolescentes. Esse fato justifica determinadas adaptações que necessitaram ser feitas em alguns 

momentos, a fim de que cada instrumento atingisse os objetivos propostos. Essas adaptações 

serão posteriormente explicadas na seção pertinente. 

A partir do acima exposto, decidi realizar a geração de dados com um número significativo 

de atividades que me permitisse o aprofundamento no momento da triangulação, categorização e 

análise da pesquisa. Todas as etapas a serem realizadas por mim na fase seguinte do estudo. 

Como consequência da minha decisão, gerei uma quantidade considerável de dados a partir da 

utilização dos instrumentos escolhidos, dentre eles: gravações em áudio e vídeo das entrevistas, 

dos grupos de discussões com e sem minha intervenção, além da gravação da dramatização final 

que foi a forma encontrada de conseguir confirmações concretas das informações contidas nas 

falas e atitudes dos alunos nas fases anteriores. 
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Os meios de geração de dados se caracterizavam como sendo bilaterais ou unilaterais. Os 

primeiros envolviam as interações entre aluno-aluno ou professora-alunos, cuja a intensidade era 

tamanha que, às vezes, aconteciam de forma síncrona e se não houvesse o auxílio da imagem 

documentada pela gravação em vídeo, minhas anotações não dariam conta de descrever 

pormenorizadamente cada evento realizado. Juntando-se a isso, as vozes se assemelham no áudio 

e só com o auxílio do vídeo consegui a identificação dos participantes. 

 O segundo grupo das formas de gerar dados que utilizei durante todo o tempo do processo 

foi de natureza unilateral, isto é, individual. Por exemplo, as notas de campo que se 

transformavam em diário da pesquisadora, onde havia os registros das minhas percepções e 

observações feitas durante as aulas selecionadas. Eu elegia determinadas atitudes pontuais que 

considerava relevante num determinado momento da aula e, ao chegar em casa, ou mesmo logo 

depois da aula, já estendia essas anotações iniciais em pequenos textos onde minhas reflexões 

eram mais detalhadas. 

Quanto à opção por instrumentos variados, segui os preceitos de Ericson (1984:55-66) e 

DaMata (1987:163) que postulam que na  pesquisa qualitativa as principais técnicas ou fontes de 

se obter um corpus41 envolvem ‘o olhar’, ‘o perguntar’ e ‘o ouvir’, sendo a última  ação a mais 

significativa dentre as três tanto do  ponto de vista dos estudiosos quanto do meu próprio.  

 Spradley (1979:69) também defende que muitos podem ser os instrumentos utilizados 

dependendo de algumas variáveis, tais como: do corpus  que a pesquisa se propõe a coletar, da 

preferência do pesquisador, de suas perguntas de pesquisa, da proposta de investigação e das 

disponibilidades do contexto. A meu ver, existe uma relação direta entre o número de 

instrumentos de geração de dados e a complexidade da futura análise, pois, ao analisar os dados, 

as informações vão triangular entre si e com o aporte teórico escolhido.  

Deixo claro que, em nenhum momento, é meu intuito apresentar verdades absolutas por 

acreditar que, caso elas existissem, não seriam de meu interesse sendo uma pesquisadora num 

contexto aplicado. O que pretendo demonstrar tem a ver com o objetivo de uma pesquisa de 

cunho etnográfico que prima pela interpretação de dados triangulando-os com a base teórica 

                                                 
41 Determinados autores utilizam corpus como sinônimo para dados, dependendo da formação teórica a que eles se 
afiliam. Eu prefiro geração de dados e utilizarei a expressão corpus apenas dentro de citações diretas ou indiretas no 
corpo do texto. 
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escolhida. Enfatizo que o resultado será uma interpretação dentre as possíveis pela subjetividade 

que também caracteriza a pesquisa qualitativa.  

Dentre as possibilidades de instrumentos aplicáveis, eles são muitas vezes por alguns 

teóricos divididos entre aqueles de responsabilidade do pesquisador e os de responsabilidade dos 

participantes. Entretanto, em ambos os casos conduzidos, preparados e planejados pelo primeiro 

tendo com orientação as perguntas de pesquisa. As atividades que considerei de minha 

responsabilidade foram: a condução da entrevista semi-estruturada e de um dos grupos de 

discussão, observações das aulas selecionadas, anotações no diário da pesquisadora, gravações 

em áudio e vídeo. As atividades que dependiam da participação dos pesquisados foram as 

respostas às perguntas da entrevista semi-estruturada individual e as participações como um todo 

em sala de aula e nos grupos de discussão, o desempenho na dramatização, a expressão oral de 

informações pessoais e, finalmente, a realização de todas as atividades propostas em grupos ou 

individualmente. 

Daqui por diante, cada um dos instrumentos será melhor explicado e detalhado. Além disso, 

apresentarei a fundamentação teórica das escolhas realizadas 

 

5.4.1 Observação participante 

 

A observação, na pesquisa etnográfica, é uma importante forma de gerar dados, pois com 

as anotações que o pesquisador faz enquanto observa, se torna capaz de detalhar e embasar a 

reflexão dos dados gerados pelos demais instrumentos. Conforme Vieira Abrahão (2006:225), a 

observação pode ser participante ou não participante. Na observação participante, o 

pesquisador torna-se membro do contexto pesquisado, participando de sua cultura e atividades. 

A observação não participante, em contrapartida, é aquela em que o pesquisador observa e 

grava o que ocorre em sala de aula sem se envolver pessoalmente com o contexto pesquisado. 

Em outras palavras, a observação participante é uma tentativa de colocar o observador e o 

observado do mesmo lado, tornando-se o observador um membro do grupo de modo a vivenciar 

o que eles vivenciam e trabalhar dentro do sistema de referência deles, conforme Mann 

(1970:96) citado por Lakatos (2003:194) 42. 

 

                                                 
42 MANN, P. H. (1970). Métodos de investigação sociológica. Rio de Janneiro: Zahar. 
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O mesmo autor afirma que a observação de aulas possibilita que os pesquisadores 

documentem sistematicamente os eventos que considerem relevantes para seus tópicos de 

investigação. No meu caso, optei por atuar no contexto investigado como observadora 

participante, isto é, professora-pesquisadora. Essa opção implicou em realizar praticamente todas 

as etapas da pesquisa. Conduzi e apliquei os instrumentos, criei o diário da pesquisa, assim como 

realizei a categorização, triangulação e análise. 

Apesar de ter delimitado um tempo para a aplicação dos instrumentos de geração de 

dados, as observações tiveram início junto ao ano letivo, mesmo que de forma mais superficial, 

pois ainda não havia decidido sobre a turma que seria utilizada como contexto de pesquisa. A 

partir da decisão tomada, as observações foram mais detalhadas e pontuando atitudes e 

comportamentos considerados relevantes. No entanto, foi no período em que estava gerando 

dados que as observações tornaram-se mais intensificadas. Portanto, a observação perdurou 

durante todo o período letivo, já que as últimas atividades aconteceram no final do ano, na 

semana que precedeu o início das provas do último trimestre. 

Não deixei de levar em consideração o conceito referente à expressão paradoxo do 

observador, pois, segundo Tarallo (2007: 14) a participação direta do pesquisador na interação 

com os participantes pode prejudicar a naturalidade do evento. Consequentemente, tentei ser bem 

clara e direta com os alunos nas explicações sobre as etapas para que eles se sentissem à vontade 

em relação as suas participações e interferências nos eventos de sala. Felizmente, pareceu que 

essa conduta deu bom resultado, pois não senti alterações na naturalidade da rotina de aula. Pelo 

contrário, percebi o comportamento bastante natural se comparado ao que eles já apresentavam 

antes de saber da minha escolha em tê-los como participantes da pesquisa, inclusive nas 

iniciativas de participação. Inclusive, caso houvesse alterações ou mudanças de comportamento, 

esse fato também se caracterizaria como dado da pesquisa. 

Entretanto tenho conhecimento de que a imparcialidade e a neutralidade não configuram 

características de pesquisas qualitativas, primeiro porque essas atribuições não são atingíveis em 

contextos de pesquisas aplicadas, segundo porque não se constituírem objetivos do pesquisador 

etnográfico e terceiro porque vai de encontro com toda a essência de uma pesquisa 

interpretativista.  

O livro é, segundo os seus autores, comunicativo quanto ao me método de ensino-

aprendizagem. Entretanto, nem sempre o método comunicativo é seguido, pois apresenta muitas 
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atividades que tendem a ser estruturais. Para suprir essa incoerência entre teoria e prática, forma 

planejadas e aplicadas atividades relacionadas com o tema da unidade, porém de cunho 

comunicativo. 

As unidades eram iniciadas por uma figura que ilustrava um diálogo sequente ao da 

unidade anterior; portanto, o livro se desenvolvia como sendo a leitura de uma estória em 

episódios. As figuras vinham seguidas de um diálogo e de exercícios de interpretação superficial 

das ideias do texto. Em seguida apresentava-se outro tipo de exercício de vocabulário relevante 

para o entendimento do texto.  

Na parte seguinte da lição havia um quadro com o ponto gramatical a ser enfocado na 

unidade, seguido de vários exercícios de dificuldade média para fixação gramatical, alguns destes 

contextualizados em outros diálogos, mas não necessariamente. A seguir o livro apresentava um 

aprofundamento gramatical do mesmo tópico ou uma expansão do vocabulário da unidade. 

Exercícios de listening ou writing compunham a última seção da unidade, quando apareciam. A 

cada duas unidades, o livro trazia uma unidade de revisão composta apenas de exercícios 

relativos ao conteúdo aprendido nos capítulos anteriores, e, ao final do livro, para cada unidade 

havia um extra reading e uma folha de exercícios de fixação dos pontos gramaticais e 

vocabulários referentes a cada lição. 

Minha prática pedagógica acontecia da forma como descreverei daqui por diante, sempre 

com a preocupação de tornar a aula dinâmica e interessante para o público alvo. Havia, também, 

a inclusão de aulas com ferramentas multimídias no laboratório de informática, bem como o 

trabalho com filmes, seriados e músicas. 

Como as unidades eram partes de uma estória maior, no início eu questionava os alunos 

sobre informações da lição anterior utilizando perguntas simples de respostas diretas todas na 

língua alvo. Após esse primeiro momento, fazia a exploração da figura relativa ao diálogo central 

da unidade que se iniciava para já introduzir vocabulários e expressões pertinentes de perguntas 

relativas à figura que ilustrava o texto central da unidade. Os alunos escutavam o texto 

propriamente dito podendo ou não acompanhar no livro, dependendo do objetivo que eu colocava 

para ser atingido naquela atividade. Às vezes eu usava o texto como atividade de listening para 

completar, outras para ordenar as falas, outras ainda, apenas para acompanhamento do texto e 

reconhecimento da pronúncia das palavras. Geralmente eles ouviam o CD duas ou mais vezes 

dependendo da necessidade do grupo e do grau de dificuldade do diálogo. Fazia uma seção de 
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repetição individual ou em grupos, apenas para começarem a ser familiarizar com novas palavras 

ou palavras mais difíceis e em seguida eles fariam a leitura do diálogo assumindo o papel dos 

personagens. Essa atividade poderia ser individual ou em grupos através da participação 

voluntária, ou não. Essa prática dependia do tempo disponível e do andamento do planejamento. 

Até então e no decorrer de toda a lição a aula era conduzida em inglês, sendo o português 

utilizado apenas em dúvidas na explicação gramatical. 

Em seguida, eles faziam os exercícios de vocabulário e interpretação do texto que eram 

corrigidos sempre em voz alta pelos alunos que se voluntariavam a fazê-lo. Fazia dessa forma 

para aproveitar a própria correção dos exercícios como forma de ouvi-los da língua alvo e fazê-lo 

ter maior contato possível com ela durante as aulas. Quando necessário escrevia as respostas no 

quadro, mas essa não era uma prática comum. 

Partia para o tópico gramatical apresentado sob a forma de quadro explicativo sempre 

tentando utilizar o inglês. Entretanto, muitas vezes esse momento requeria uma explicação mais 

detalhada e os alunos preferiam se apoiar na língua mãe para terem certeza de que o que estavam 

entendendo era o correto. Após o quadro gramatical, seguia-se uma série de exercícios de fixação 

que se apresentavam soltos ou contextualizados em diálogos que complementavam o diálogo 

central da unidade. Quando acontecia o primeiro tipo de exercício e o tópico permitia, os alunos 

faziam a correção em voz alta e depois criavam frases utilizando a mesma estrutura e aplicando à 

vida pessoal ou cotidiana. Quando o exercício vinha num diálogo, eles falavam a resposta solta 

apenas para conferir e depois faziam a leitura do diálogo assumindo novamente os papéis dos 

personagens. No momento da realização escrita dos exercícios, muitas vezes, eles estavam em 

pares ou pequenos grupos. O segundo ponto gramatical vinha em seguida, nos mesmos moldes e 

as práticas eram as mesmas. 

Em algumas unidades, mas não em todas, o livro trazia o exercício de listening 

comprehension que sempre era realizado e, muitas vezes, expandido por uma ou outra atividade 

extra que eu propunha para o mesmo trecho escutado, pois as atividades propostas pelo livro 

eram para um entendimento bastante geral. Como a turma era interessada na atividade e tinha 

facilidade em entender maiores detalhes, sempre trazia um desafio a mais para eles. 

No mais, ao final do livro havia uma folha de mais fixação de cada lição e um texto extra 

para interpretação. Essas atividades eram apenas sugeridas pelo livro e realizadas conforme a 
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disponibilidade de tempo e de interesse da minha parte. Nessa etapa eu substituía por adaptações, 

músicas ou trabalho com vídeos. 

 A cada duas unidades o livro apresentava uma unidade de revisão que consistia em mais 

exercícios de fixação dos pontos gramaticais e vocabulário trabalhados anteriormente. 

Geralmente essas unidades eram utilizadas com avaliação. Contudo, quando isso não acontecia, 

as práticas de fixação seguiam os moldes da fixação das unidades separadas: alunos realizavam 

os exercícios individualmente ou em duplas e a correção acontecia sempre em voz alta com a 

participação do maior número de alunos possível. 

Portanto, apesar do livro ser identificado como comunicativo, percebia que se baseava 

muito em fixação escrita de conteúdo, o que tornava a prática muito cansativa para o aluno. Para 

tentar amenizar o problema, fazia com que ao lerem as respostas ou adaptarem-na às suas 

realidades, eles se sentissem mais participativos, praticando o reading e speaking como 

complementação ao writing. Com essa forma de conduzir a aula, percebia que trazia mais os 

alunos para a matéria e eles se sentiam mais próximos ao idioma. 

Outras atividades que eu fazia uso frequentemente eram os jogos e role play sugeridas por 

mim sobre algum assunto do livro, mas não necessariamente.Tais atividades faziam muito 

sucesso com os alunos, pois se envolviam em todo o processo. Caso fosse um jogo, eles 

participavam desde a confecção até a brincadeira propriamente dita. Caso fosse a atividade de 

role play, eles escolhiam o tema, produziam o texto, corrigiam-no, preparavam a apresentação 

com cenário e faziam a performance final, que, muitas vezes, eram vídeo gravadas para serem 

assistidas posteriormente. 

 

5.4.2 Gravações das aulas em áudio e vídeo  

 

Existem algumas possibilidades de gravações de dados: as gravações apenas em áudio, as 

gravações apenas em vídeo ou as gravações em áudio e vídeo simultaneamente. No meu processo 

de geração de dados, eu escolhi a primeira e a terceira forma de gravação citadas anteriormente, 

pois as gravações em áudio e vídeo me atendiam para determinados instrumentos e as gravações 

exclusivamente em áudio me auxiliavam em outros tipos de instrumentos para a pesquisa. 

As gravações em vídeo apresentam vantagens para quem está pesquisando e conduzindo 

uma pesquisa etnográfica, já que a situação pode ser revista posteriormente e, mediante uma pré-
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análise, ser recortada para uma melhor seleção do que deva ou não seguir para a etapa de 

transcrição do mais relevante, o que não seria possível caso tivesse de fazê-lo no momento das 

situações e atividades em andamento.  

Ao mesmo tempo propicia ao pesquisador clareza de quem está no turno, visto que a 

imagem não deixa dúvida dos autores das falas selecionadas. Esse tipo de procedimento foi 

utilizado nessa pesquisa principalmente nas atividades em grupo, tais como, as aulas escolhidas 

para geração de dados, os grupos de discussão com e sem intervenção e a dramatização final 

utilizada como instrumento. 

 Essa decisão foi tomada pela dificuldade que os alunos apresentavam em falar cada um 

na sua vez. Aqui relembro que pela idade dos alunos, imaturidade e ansiedade em participar das 

atividades, várias vezes eles se atropelavam nas falas. Sem o recurso do vídeo ou apenas com a 

gravação em áudio das aulas percebi que poderia haver engano na hora de identificação das 

vozes. Essa falta de clareza nas autorias das falas poderia influenciar nas futuras conclusões da 

etapa seguinte de análise dos dados. 

Entretanto, existiram também algumas desvantagens em relação às gravações em vídeo, 

conforme já mencionado anteriormente na seção em que apresentei a participante direta. As 

primeiras aulas gravadas serviram como piloto para que realmente a gravação em vídeo pudesse 

ter valor de confiabilidade e credibilidade para o estudo. A razão disso foi que os alunos 

precisaram de um tempo para se acostumar com a máquina filmadora em sala durante todo o 

tempo da aula. O próprio objeto os distraía, além disso, o comportamento natural de sala de aula 

ficava comprometido, pois ficavam olhando para a câmera sorrindo, fazendo caretas, arrumando 

cabelos, passando batom e coisas do tipo que tiravam a atenção do que estava sendo proposto 

naquele determinado momento. Houve a necessidade da própria participante se familiarizar com 

o equipamento para que, a partir dos mais variados ângulos, concluísse sobre qual deles a maior 

riqueza de detalhes fosse acusada nas gravações.  

Mas, passada a fase de adaptação, os alunos não pareciam se importar com a presença, 

tanto da participante externa que para eles já era familiar, quanto com a da máquina filmadora 

pelo costume dos mesmos com o equipamento durante duas aulas consecutivas. Então, das doze 

aulas vídeo gravadas, as duas iniciais foram descartadas, pois foram elas que representaram o 

tempo necessário para a familiarização dos participantes com a nova situação de sala de aula. 
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As gravações em áudio foram usadas basicamente em interações bilaterais, ou seja, 

professora-aluno(a). Foram utilizados dois aparelhos de qualidade digital: um mp3 e um mp4 

para evitar que problemas como falta de bateria ou de ordem técnica com um dos equipamentos 

prejudicassem os dados gerado. As duas grandes vantagens dessa forma de registro são a 

qualidade do som para transcrição e a liberdade do pesquisador em dar andamento às perguntas 

sem a preocupação de fazer anotações.  

A presença de dois aparelhos eletrônicos a princípio causou curiosidade em alguns alunos, 

mas, conforme lhes era explicado a razão do uso dos equipamentos, eles se sentiam à vontade. 

Quando eu não percebia a naturalidade dos participantes em momentos de gravação em áudio, eu 

fazia uma brincadeira ou um comentário para descontrair a situação. Assim que percebia que eles 

estavam descontraídos, o procedimento era iniciado. Afirmo que foram poucas as vezes que esse 

comportamento de desconforto foi percebido. O fator determinante que contribuiu para que a 

maioria não se sentisse acuada ou assustada com os gravadores foi a própria familiaridade deles 

com equipamentos dessa natureza em suas vidas cotidianas. 

Das aulas gravadas em vídeo, foram utilizadas 10 aulas de 50 minutos cada, com a 

participação de todos os alunos presentes, sendo que duas delas foram descartadas por terem sido 

consideradas aulas pilotos quando da adaptação dos alunos, professora e participante 

colaboradora à nova rotina de sala de aula. Com isso, quero dizer que nem todos participam de 

todas as atividades desenvolvidas em função de faltas, mas todos participaram da maior parte dos 

instrumentos de geração de dados. As participações em cada instrumento serão mais bem 

esclarecidas no capítulo sobre procedimentos de análise. 

A seguir, sigo explicitando as demais formas de geração de dados utilizadas por mim na 

condução dessa pesquisa. Passo, então, para as entrevistas semi-estruturadas. 

 

5.4.3 Entrevistas individuais semi-estruturadas 

 

Sendo a pesquisa etnográfica realizada em seu próprio contexto, segundo o ponto de vista 

dos atores ali envolvidos, as entrevistas constituem um momento favorável para que os diferentes 

olhares se tornem explícitos. A vantagem da entrevista é apontada por Gil (1987: 113) em Selltiz 

et al. (1967: 273)43: 

                                                 
43 SELLTIZ, C. et al. (1967). Métodos de pesquisa nas relações sociais. São Paulo, Cortez. 
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Enquanto técnica de coleta de dados, a entrevista é bastante adequada para a obtenção 
de informações acerca do que as pessoas sabem, crêem, esperam, sentem ou desejam, 
pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca das suas explicações ou razões a 
respeito das coisas precedentes. 
  

Nunan (1992: 149) subdivide as entrevistas, enquanto instrumentos de geração de dados, 

em três grupos: não-estruturada, estruturada e semi-estruturada. O primeiro tipo tem por 

base as respostas do entrevistado, ao invés de um repertório de perguntas pré-determinado pelo 

entrevistador. Ao contrário, a entrevista estruturada consiste no entrevistador seguir uma lista 

de perguntas pré-estabelecidas em conteúdo e ordem de questionamento e conduzidas pelo 

pesquisador. A entrevista semi-estruturada se coloca entre um extremo e outro: o entrevistador 

possui uma idéia a respeito de que perguntas fazer, mas outras podem ser acrescentadas ao longo 

da entrevista conforme as respostas forem sendo elaboradas pelos participantes. Devido ao seu 

grau de flexibilidade, esse tipo de entrevista é o mais utilizado nas pesquisas interpretativistas e 

foi um dos motivos porque eu fiz essa opção. 

As entrevistas aconteceram numa sala menor ao lado da sala de aula dos alunos. A ordem 

de entrada dos alunos ficou a cargo do grupo.  Nesse ambiente, havia uma mesa grande de 

professor com cadeira e algumas poucas carteiras de alunos que eu empurrei para a parede 

deixando apenas uma próxima à mesa do professor. Eu me sentei na cadeira atrás da mesa onde 

ficaram os aparelhos e, a medida que iam entrando eles se dirigiam à cadeira destinada aos 

entrevistados quase ao meu lado. 

Antes do momento da entrevista propriamente dita, eu os situava na situação, explicava o 

motivo do uso dos aparelhos de gravação, fazia um comentário ou uma brincadeira e iniciava as 

perguntas. Tentei dar o formato de uma conversa informal em função da relação mais estreita 

que eu como professora-pesquisadora já havia desenvolvido com os alunos participantes nesse 

ponto da pesquisa. 

As entrevistas individuais semi-estruturadas utilizadas nessa pesquisa foram elaboradas 

com quatro perguntas padrões que iam se desdobrando em outras dependendo do que se ia 

recebendo como resposta das perguntas chaves. Esse tipo de instrumento de geração de dados é 

considerado um dos mais ricos da externalização de dados porque o aluno expõe suas idéias sem 

interferências ou restrições de outros participantes, a pesquisadora pode esclarecer suas dúvidas 

.mediatamente após a resposta do aluno 

As perguntas chaves das entrevistas para todos os alunos foram: 
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1) O que você considera uma boa aula? 

2) Qual foi a melhor aula que você teve esse ano? 

3) Você prefere trabalhar em duplas, grupos ou individualmente? Por quê? 

4) Que tipo de atividade mais o agrada? 

Outras perguntas seguiram como desdobramentos delas. Portanto, cada entrevista foi 

única em qualidade e quantidade de dados gerados mediante as possibilidades de mais, ou menos, 

desdobramentos das perguntas chaves, conforme as informações fornecidas pelos alunos durante 

a atividade. 

Na próxima subseção descrevo e explico mais um dos instrumentos que me ajudou na 

geração de dados da pesquisa.   

 

5.4.4 Grupo de discussão com intervenção 

 

Grupo de discussão é uma forma de perceber no grupo as diferentes formas de pensar ou 

como no grupo as opiniões, que nas entrevistas são individuas e sem influências, passam a sofrer 

as interferências do grupo, especialmente nessa faixa etária em que a aceitação do grupo é de 

extrema relevância. Na maioria das vezes um grupo de discussão acontece com interlocutores que 

trocam de turno e se posicionam sobre determinado assunto em questão.  

Para que isso acontecesse de forma natural, organizei os alunos em um círculo onde eu 

também estava posicionada e estabeleci algumas regras de atenção ao comando da professora, 

cuidado com a troca e dominância de turnos, abertura para que todos tivessem oportunidade de se 

expressar. Uma vez organizados o espaço e as regras passei para a atividade propriamente dita.  

A proposta era de que, a partir de uma estória que contextualizasse determinada situação 

de sala de aula em que outros alunos vivenciassem situações variadas privilegiando práticas das 

habilidades orais, os alunos devessem se identificar com os alunos da estória, escolher em qual 

atividade gostaria de se engajar e justificar sua escolha. A estória é a que se segue retirada de 

Printer (2006:146-147) com algumas adaptações: 

Imaginem a seguinte situação: vocês estão passeando num colégio bem grande e passam 

ao lado de uma sala com as janelas abertas. Quando vocês olham para dentro, a professora está 

trabalhando com quaro grupos distintos em quatro atividades diferentes. O primeiro grupo está 

ouvindo um cd para completar uma atividade do livro, o segundo grupo está fazendo a correção 
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oral de uma tarefa, o terceiro grupo está fazendo a leitura dramatizada do diálogo da lição e o 

quarto grupo está ouvindo uma explicação gramatical que a professora está realizando. Em qual 

desses grupos vocês gostariam de estar? Por quê? 

Mas ao iniciar a atividade proposta, percebi na condução da discussão que, apesar de pré-

estabelecer em conjunto com o grupo regras bem definidas de turnos alternados numa conversa 

que teria como assunto uma história disparada por mim e, posteriormente, conduzida por eles, os 

alunos apresentaram muita dificuldade em seguir tais orientações e, como a minha presença para 

eles representava o poder, eles recorriam a mim quando perdiam o controle da situação. Isso 

acontecia quando vários falavam ao mesmo tempo, quando um queria, mas não conseguia pegar 

o turno ou quando eles percebiam que alguma aluno não havia participado o  suficiente. Também 

houve casos em que eles queriam que repetisse alguma parte da estória ou precisavam de um 

esclarecimento das atividades mencionadas para fazerem suas escolhas e justificativas. 

 Mesmo assim, decidi não descartar os dados gerados porque, embora a atividade tivesse 

saído do formato previamente planejado por mim, ela me forneceu dados tanto do conteúdo que 

permeava a situação, quanto da própria situação vivenciada por eles. Então como o instrumento 

fugiu de suas características iniciais fiz a escolha de denominá-lo grupo de discussão com 

intervenção. A razão do novo nome adaptado como já dito anteriormente foi porque como os 

alunos não estavam acostumados a fazer discussões desse tipo, precisei intervir várias vezes. 

Primeiro porque eu queria que todos tivessem o turno, depois para que cada um falasse no seu 

turno e não houvesse sobreposições de turnos e, finalmente para que não houvesse dominação de 

turnos.  

Foi uma grande surpresa para mim como pesquisadora, especialmente como professora, a 

maturidade de determinadas colocações dos participantes que nesse momento confirmavam ainda 

mais a natureza colaborativa dessa pesquisa etnográfica qualitativa, pois nessa atividade talvez eu 

tenha aprendido sobre práticas docentes significativas mais do que gerado dados. 

A segunda parte da atividade foi como que uma extensão da primeira, pois dentre uma 

lista de atividades realizadas em uma sala de aula de inglês que contemplassem as quatro 

habilidades comunicativas do aprendizado da língua, cada aluno deveria escolher qual delas era a 

sua favorita.  

Os alunos mantiveram-se no círculo. Ao iniciar a atividade o primeiro aluno à minha 

esquerda se manifestou espontaneamente e os demais se alternavam no turno sabendo que 
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poderiam  retomá-lo caso precisassem fazer contribuições nas participações dos colegas ou 

porque quisessem complementar suas contribuições já realizadas. 

As atividades dentre as quais eles poderiam fazer suas escolhas justificando-as foram 

respectivamente ouvir o diálogo da lição, retirar informações do CD, fazer exercícios escritos 

individuais do livro, corrigir oralmente os exercícios realizados, dramatizar o diálogo, participar 

oralmente da aula em inglês. 

Como a ideia do grupo de discussão teve que ser adaptada, na próxima subseção 

explicarei qual foi a forma que encontrei para desenvolver a atividade de discussão em grupo sem 

a minha intervenção. 

 

5.4.5 Grupo de discussão sem intervenção 

 

Para que conseguisse realizar esse tipo de discussão de modo que ela mantivesse o 

formato que eu gostaria, precisei adaptar as instruções do evento, já que eu queria que, 

basicamente, o grupo conversasse independentemente e com autonomia sobre um tópico sob a 

condução do próprio grupo sem que eu tivesse que interferir nas colocações de cada um, assim 

como nas alternâncias dos turnos dessa conversa.  

Essa aula aconteceu duas ou três aulas depois do grupo de discussão com intervenção. Os 

alunos ficaram em pé em grupo e receberam a explicação da atividade que provisoriamente foi 

denominada por mim como chuva de papeizinhos dobrados. . Eu iria jogar várias tiras de papel 

dobradas para cima como uma chuva de papéis, eles, de pé, deveriam apanhar no ar ou, caso não 

conseguissem, pegar no chão uma tirinha desdobrá-la, ler a frase que estava escrita no papel em 

voz alta, concordar ou discordar dela e justificar seu posicionamento. Contudo, foram instruídos 

de que imediatamente após o sorteio, iriam se sentar em círculo para a execução da atividade. 

Após a contribuição de um aluno, os demais poderiam opinar caso quisessem e repetir o 

procedimento de abertura das tirinhas e papel. Eu ficaria na sala até o sorteio e eles só poderiam 

me convidar novamente para a sala quando todos já tivessem concluído suas participações.  

Expliquei todos os passos, a minha ausência e justifiquei para eles o motivo de todas as 

tomadas de decisões para aquela atividade. Eles sabiam que ficariam sozinhos na sala, apenas 

com a participante colaboradora que estava fazendo a filmagem. Então, o primeiro passo foi me 

ausentar da sala logo após a explicação da atividade e arremesso dos papéis, pois caso ficasse em 
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sala, os alunos poderiam tentar me manter como referência para tirar dúvidas ou pedir novas 

explicações. Esse fato já seria uma interferência de minha parte, posto que como professora tenho 

a natureza de tentar me colocar para ordenar, explicar, ajudar, o que eu não queria que 

acontecesse. 

A explicação para o nome da atividade foi porque selecionei e transcrevi algumas das 

frases que eles já haviam produzido nos demais instrumentos de geração de dados em pequenas 

tirinhas de papel, As frases escolhidas foram recortadas propositalmente como forma de 

conseguir mais detalhes sobre determinado tópico ou outro ponto de vista sobre determinada 

questão que havia sido mencionada nos dados até então já obtidos.  

Aqui apresento todas as frases que estavam na chuvinha de papéis dobrados possíveis 

de serem sorteadas. Digo isso porque havia mais frases do que alunos presentes no dia da 

atividade: 

�Se eu fosse professora, eu só aplicaria exercícios e ficaria sentado(a) esperando para corrigir. 

�Eu penso que numa sala só o professor deve falar. 

�Não gosto quando minha professora fica corrigindo a minha pronúncia toda hora. 

�Eu prefiro trabalho individual do que em grupo. 

�Eu gosto de ler os diálogos com meus colegas, depois de ouvi-los no cd. 

�Não acho necessário  que a professora coloque  as respostas no quadro na hora da correção do     

exercício. 

�Quando faço trabalho em grupo, não deixo ninguém dar idéia. 

�O bom professor é aquele que descobre o que os alunos gostam e utiliza isso na elaboração das 

atividades de aula. 

� Se eu fosse professora, gostaria de ouvir oralmente meus alunos na hora da correção. 

�Eu gosto quando o professor participa com os alunos. 

 

5.4.6 Diário da pesquisa e da pesquisadora 

 

Ao final de cada aula que foi gravada em vídeo, algumas observações eram escritas num 

caderno sob a forma de tópicos a respeito do que havia sido observado sobre pontos pertinentes 

ao assunto em estudo. Tanto as notas de aula, ou de campo, como também são conhecidas no 
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jargão acadêmico, quanto o diário da pesquisadora são denominados por demais teóricos como 

notas de aulas. 

Assim o faz Erickson (1984:1088-1091), que ressalta a importância desse instrumento de 

pesquisa, na medida em que possibilita ao pesquisador registrar suas observações e reflexões no 

decorrer da aula, não sendo necessariamente objeto de discussão e reflexão naquele instante, ou 

seja, podem ser deixadas para um momento posterior. Vieira Abrahão (2006: 226) afirma que ao 

escrever uma nota de campo, o pesquisador já estará realizando uma primeira análise, que será 

mais aprofundada no decorrer do processo de pesquisa. 

Muitas vezes, mas nem sempre, essas notas de campo foram compartilhadas através de uma 

conversa com a participante colaboradora que conseguia perceber aspectos que por mim haviam 

passados despercebidos, além de ser um momento de troca de informações quando eu podia ter 

contato com outra opinião, outro ponto de vista sobre um mesmo evento. A oportunidade de troca 

eu só tive durante o período que estava gerando dados com a presença da colaboradora, mas os 

diários me acompanharam durante todo o tempo da pesquisa. Se algo de relevante me chamava 

atenção em sala independente de estar gerando dados formalmente ou não, aquela anotação ia 

para o diário. Esse instrumento tem caráter individual, pessoal e informal porque não se limitou a 

uma etapa de geração de dados, mas a todo o processo, pois passa a ser os próprios olhos de 

professor dentro de sala que captura o que lhe convém para registro. Os registros tiveram início a 

partir da escolha da turma e só terminaram no último dia de aula, quando da condução da última 

atividade de geração de dados. 

Segundo Erickson (1988: 1081 -1084), a importância desse instrumento de pesquisa é vital, 

na medida em que possibilitam ao pesquisador registrar suas observações e reflexões no decorrer 

da aula, não sendo necessariamente objeto de discussão e reflexão naquele instante, ou seja, 

podem ser deixadas para um momento posterior. Além disso, Vieira Abrahão (2006: 226) afirma 

que ao escrever uma nota de campo, o pesquisador já estará realizando uma primeira análise, que 

será mais refinada ao longo do processo de pesquisa. 

O próximo instrumento é bastante específico quando se desenvolve uma pesquisa com 

aluno com características mais infantis, como é o caso dessa turma em particular, cuja idade 

cronológica estava aquém da idade maturacional. Prova disso foram as diversas adaptações que 

alguns dos eventos precisaram sofrer para que atingisse o objetivo proposto. Finalmente na 

próxima subseção apresento a dramatização como um instrumento de geração de dados. 
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5.4.7 Dramatização 

 

Esse tipo de atividade segundo Printer (2006: 140-160) não é comum na etapa de geração 

de dados de uma pesquisa etnográfica conduzida com turmas de adultos, mas perfeitamente 

cabível quando se trabalha com os mais jovens. A autora acredita que, na dramatização, o aluno 

assume determinado papel e ilustra concretamente suas percepções sobre o mesmo, como se diria 

sobre o teatro na antiguidade: os atores se resguardam por trás de uma identidade/ máscara que 

não a deles próprios. 

Ela foi propositalmente a última atividade escolhida para geração de dados, pois tinha 

como objetivo ilustrar através das performances aquilo que foi dito por eles nos demais eventos. 

Como era uma atividade de aula que eles estavam acostumados a realizar e que gostavam muito a 

ponto de solicitar muitas vezes esse tipo de atividade pelo caráter lúdico que ela emprestava à 

aula, tive que deixar bem claro que era uma dramatização com todas as suas características, mas 

que o assunto a ser dramatizado era de grande seriedade porque fazia parte de todo o processo 

pelo qual eles estavam passando e que encerraria a participação deles na pesquisa por mim 

conduzida. 

Como todos estavam muito engajados na importância do estudo, foi fácil para eles 

entenderem essa questão e não cair na possibilidade de virar algo tão cômico que se tornasse uma 

anedota superficial do tema. Eles foram criativos nas elaborações, houve momentos de comédia, 

mas com o objetivo de se posicionarem a respeito do que seria a dramatização de uma boa aula e 

de uma aula ruim. Antes, porém, a turma foi dividida por sorteio em dois grupos, cada grupo 

sorteou o tipo de aula que apresentaria e teve cinco minutos para estabelecerem papéis, falas e 

organização da ambiente bem como do material que precisariam e que já estava à disposição 

deles na sala. Ao final da apresentação, o grupo se juntava e dava uma característica àquela aula 

com um adjetivo que a identificasse. 

Esse fechamento foi muito válido, uma vez que comparando as performances dos alunos 

na dramatização com cada participação, opinião e contribuição nas atividades geradoras, percebi 

uma grande coerência entre o que eles disseram e a maneira como eles externalizaram e 

concretizaram isso de uma forma extrovertida, alegre e lúdica. 
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Aqui termino a descrição dos instrumentos geradores de dados da pesquisa e passo a 

relatar a forma como todos esses dados gerados foram trabalhados, categorizados, selecionados e 

analisados  na seção que segue sobre o procedimento de análise da pesquisa. 

 

5.5 Procedimentos de análise 

 

Como já mencionado anteriormente no corpo do texto dessa pesquisa, o uso de vários 

instrumentos de geração de dados é comum na pesquisa etnográfica, a fim de possibilitar a 

triangulação dos mesmos com base em pelo menos três interpretações sobre o cotidiano de sala 

de aula (Moita Lopes, 1994: 334). Apesar disso, sei que o uso de diversos instrumentos de 

geração de dados não é garantia de precisão nem é o que pretendo aqui, mas a variedade propicia 

uma interpretação mais complexa e aprofundada, afastando-nos da crença em verdade absoluta 

de dados obtidos sob um único prisma, conforme defendem Allwright e Bailey (1991: 73). 

Nunan (1992: 55) retoma a questão de que na etnografia, insights e generalizações surgem 

através do contato com os dados. No caso da presente pesquisa, esse contato foi realizado 

principalmente através da retomada das aulas no vídeo e dos áudios nos aparelhos pertinentes 

para a realização de uma transcrição seletiva, assim como de trechos dos diários de pesquisa e a 

busca de conexões entre esse caleidoscópio de dados e todo o aporte teórico previamente 

apresentado para que se dialogasse agora teoria com prática e vice-versa. Desta forma, a análise 

dos dados foi baseada nas minhas interpretações dos dados registrados nos instrumentos de 

geração de dados.  

Esta pesquisa etnográfica participante contemplou uma variedade de instrumentos de 

geração de dados Com isso eu, professora-perquisadora, me deparei com uma grande quantidade 

de dados gerados. A organização e seleção dos dados se fizeram necessárias para que a análise 

não fosse prejudicada e continuasse tendo como meta as perguntas de pesquisa que também 

orientaram todas as demais etapas do trabalho. Além disso, precisava ordenar os fatos para a 

melhor categorização e diálogo com o referencial teórico pesquisado na primeira parte do 

trabalho. 

A partir de então, procurei transcrever momentos mais pertinentes ao tema da pesquisa e 

dividi-los por instrumentos de geração, inclusive para uma melhor visualização do que cada 

aluno me ofereceu como dado relevante e a maneira pela qual as falas apresentavam 
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características comuns entre si, confrontando com minhas observações e percepções de cada 

evento. O quadro abaixo reproduz o esquema que utilizei ao final com todos os dados transcritos. 

Esse quadro nos foi ensinado numa das orientações em grupo pela orientadora em função de ela 

já antever que ao final da etapa de geração de dados estaríamos com uma grande dificuldade de 

ver o todo. Esse ensinamento foi de imensa valia, pois clareou o entendimento de tudo que foi 

proposto aos alunos e uma melhor visualização do que poderia ser usado nas futuras etapas de 

categorização e análise.  

Foram criados treze quadros diferentes e, conforme as colunas iam sendo preenchidas, as 

possibilidades de interpretação e categorização iam se tornando mais claras. Esse esquema 

facilitou a visualização de falas recorrentes entre os dados gerados. Para cada aluno desenhou-se 

um quadro individual onde as falas pertinentes e relevantes ao tema fossem selecionadas da 

transcrição original a fim de que pudesse ser realizada a etapa de categorização. Além disso, 

possibilitou a visualização de contrastes e semelhanças entre os dados gerados a partir dos 

diversos instrumentos. 

 

 
ANOTAÇÕES DO 

DIÁRIO DA 
PROFESSORA 

 

 
ENTREVISTA SEMI-

ESTRUTURADA 

 
GRUPO DE DISCUSSÃO 

COM INTERVENÇÃO 

 
GRUPO DE DISCUSSÃO 

SEM INTERVENÇÃO 

   
 
 

 

 

Portanto, como visto nessa seção, o procedimento de análise é uma pré-análise, e entra no 

processo de análise como uma ferramenta para tentar organizar os dados a fim de facilitar a 

categorização e posterior análise dos dados para obtenção de respostas às perguntas orientadoras 

do trabalho. 

 

5.5.1 Repertórios interpretativos 

 

Fiz a opção pelo uso de Repertórios Interpretativos (doravante RI ) para a análise dos 

dados gerados. Essa decisão é justificada por ser a maior parte do material levantado pela 

pesquisa etnográfica proposta construída a partir das falas dos entrevistados e envolve as relações 

sociais, valores e atitudes. Os RIs, desse modo, seriam o sistema simbólico que orientam o 
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comportamento e, envolvendo certas  nuances da fala, contribuem na atribuição de significado às 

expectativas e escolhas dos participantes.  

Dentre todos os conceitos lidos e pesquisados sobre o assunto, apresento alguns dos quais 

que demonstram de forma bastante clara a maneira como pretendo abordar os RI  no estudo. A 

minha escolha também foi influenciada por outras pesquisas que utilizaram o mesmo tipo de 

análise, fato que me pareceu mais adequado e com mais possibilidades de fazer melhor uso das 

informações colhidas. 

Afilio-me a Potter e Wetherell (1987: 149), que incluem a noção de repertórios 

interpretativos entre os aspectos centrais de sua teoria e definem repertórios da seguinte forma: 

[...] um léxico ou registro de termos e metáforas [...] sistema de uso recorrente utilizado 

para caracterizar e avaliar ações, eventos e outros fenômenos. Um repertório [...] é 

constituído através de uma quantidade limitada de termos usados em construções 

estilísticas e gramaticais particulares. (Potter e Wetherell, 1987: 149)  

Ainda, justificando minha escolha por esse tipo de análise, apresento o conceito de Edley e 

Wetherell (2001:439-447) que reconhecem repertórios interpretativos como uma rotina 

reconhecível de argumentos, um conjunto de termos, descrições e avaliações marcadas por 

clichês familiares e caracterizações de atores e situações, que se tornam evidentes através da 

repetição num corpus[...]. O consenso social partilhado coletivamente atrás de um repertório 

interpretativo é tão estabelecido e familiar que apenas um fragmento do argumento valeria como 

referência para os participantes reconhecerem juntos a rotina e a versão de mundo que está sendo 

desenvolvida. 

Assim sendo, apresento ainda em outras palavras, a expressão repertórios interpretativos 

(ou fios argumentativos, forma como tal expressão também pode ser denominada e encontrada 

na literatura pesquisada) representa as unidades de construção das práticas discursivas que 

demarcam o rol de possibilidades de construções, tendo por parâmetros o contexto em que essas 

práticas são produzidas e os estilos gramaticais específicos [...], são os dispositivos lingüísticos 

que utilizamos para construir versões das ações, eventos e outros fenômenos que estão a nossa 

volta, presentes em uma variedade de produções e que atuam como substrato para uma 

argumentação. (Spink, 2000: 47-48) 

Reynolds e Wetherell (2003: 489-510) complementam esta idéia, admitindo que RI  são os 

blocos pelos quais se desenvolvem relatos e versões de eventos significantes e através dos quais 

os indivíduos se apresentam na vida social. Segundo Edley e Wetherell (2001b), os RIs não são 
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simplesmente um recurso cultural pré-figurado usado para entender e transmitir significados, mas 

também o que constrói a conversação.  

 Potter e Wetherell (1987:149) relembram que um indivíduo não pertence, essencialmente, 

a um único grupo e que, portanto, compartilha representações com os vários grupos sociais em 

que se insere. Tal perspectiva, segundo Freire e Lessa (2003: 173), sugere que nem todos que 

pertencem a um mesmo grupo social estejam equipados com os mesmos instrumentos e falas. A 

esse respeito, Freire e Lessa (2003: 174) salientam que a noção de repertório, por considerar a 

possibilidade de inserção do indivíduo em vários grupos sociais ao mesmo tempo, ressalta a 

oportunidade que cada um possui de construir, pelas interações em ambientações diversas, um 

repertório de interpretações que o habilita a fazer sentido dos fenômenos que vive, interpretando-

os e reinterpretando-os continuamente. 

Nesta análise, tende-se a privilegiar a linguagem verbal e o encadeamento de idéias para a 

compreensão de sentidos e é deste confronto que emergem as categorias de análise. Conclui-se 

que, a partir do agrupamento das realizações lexicais que compõem os repertórios interpretativos 

dos alunos citadas por eles próprios em seus discursos, pode-se remeter às suas representações 

emergentes e, ao descrever os principais RI  de um indivíduo, tem-se acesso a como estes 

recursos são manipulados, gerenciados e explorados no curso da interação e na sedimentação de 

crenças, como atestam Edley e Wetherell (2001c)).  

Freire e Lessa (2003: 173) destacam a conotação de variabilidade dos RIs. Nesse sentido, 

a principal vantagem de se colocarem vários repertórios em jogo é que, por serem histórica e 

culturalmente constituídos em um processo dinâmico, o contato com outros repertórios podem 

gerar reinterpretações dos nossos próprios. Conforme Menegon (2000: 241), quando se tem 

acesso a versões variadas nas falas, abrimos a possibilidade de desfamiliarização de sentidos e 

reinterpretação dos repertórios já cristalizados pela repetição de uso. E, dessa maneira, prevê a 

autora, a produção de novos sentidos, por meio de ampliação dos repertórios disponíveis, pode 

levar a transformações sociais. 

A análise tem como objetivo primeiro a busca por padrões lexicais de temas e tópicos nas 

falas investigadas a fim de promover um exame aprofundado das similaridades relevantes e 

pertinentes ao estudo entre o discurso e a prática dos pesquisados. Houve a preferência pela 

linguagem verbal e o encadeamento de idéias a fim de obter uma melhor compreensão de 

sentidos. É deste confronto que apareceram as categorias de análise.  
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De acordo com Freire e Lessa (2003: 191), os excertos de relatos orais permitem a 

identificação de algumas representações e, assim, o acesso ao repertório interpretativo dos 

participantes investigados. No entanto, para melhor desvendar as crenças e o repertório que os 

participantes têm sobre o foco de estudo, precisamos, também, avançar para suas ações, não 

desconsiderando, contudo, os contextos social, histórico e cultural. 

Assim sendo, conclui-se que, a partir do agrupamento das realizações lexicais que 

compõem os RIs dos alunos, citadas por eles próprios em suas falas, descreve-se os RIs mais 

importantes de um indivíduo e tem-se acesso a como estes recursos são manipulados, gerenciados 

e explorados no curso da interação, conforme Edley e Wetherell (2001d).  Por tudo isso, segundo 

Spink (2000: 48), os RIs são componentes fundamentais para o estudo das práticas discursivas, 

pois é por meio deles que podemos entender tanto a estabilidade como a dinâmica e a 

variabilidade das comunicações.  

 

5.6 Os obstáculos para o desenvolvimento da pesquisa 

 
Acredito que como quase em toda pesquisa de cunho qualitativo, encontrei algumas 

dificuldades na realização desse estudo, dentre elas, a necessidade de acomodar o planejamento 

das aulas com a geração de dados sem causar prejuízos aos alunos quanto ao currículo 

estabelecido para a série. Outro empecilho foi a utilização por parte da escola, em virtude de 

festas comemorativas durante o ano, de algumas de minhas aulas. Esse fato ainda diminuiu mais 

o número de aulas disponíveis. 

 Tais dificuldades foram sanadas pela colaboração de alguns colegas de trabalho que, 

estando adiantados em seus planejamentos, cederam-me suas aulas para execução de 

determinadas atividades. 

A quantidade de dados gerados foi enorme, o que demandou muito trabalho para fazer 

transcrições. Além disso, novas observações de atividades gravadas em vídeo para complementar 

o diário da pesquisadora tomaram muito tempo extra para serem realizadas. Ambas as atividades, 

apesar de serem por mim consideradas dificuldades são consequências inevitáveis de pesquisas 

dessa natureza. A solução para esse problema foi gastar algumas horas a mais em casa após as 

aulas  fazendo anotações e utilizar os finais de semana para transcrições. 

Nem todos os alunos participaram de todas as atividades por motivo de faltas em 

decorrência especialmente de um surto de catapora a que a turma foi acometida. Esse obstáculo, 



100 
 

além de não ter podido ser sanado, não alterou os resultados, uma vez que eram muitas as 

participações desses mesmos alunos nas demais aulas utilizadas para o estudo e muito foram os 

instrumentos geradores de dados para futura análise.  

 

5.7 Idoneidade e confiabilidade do estudo 

 

A confiabilidade e a idoneidade de uma pesquisa qualitativa revelam-se na prática da 

triangulação dos dados gerados com o respectivo embasamento teórico contemplado pela 

pesquisadora. A descrição detalhada dos procedimentos na condução do maior número possível 

de instrumentos de geração de dados ratifica a concepção interpretativista de idoneidade e 

credibilidade que o estudo realizado deseja alcançar, já que a triangulação possibilita a visão de 

um mesmo dado por diversos ângulos. (Spink e Menegon, 2000: 89) 

De acordo com Mazzotti e Gewandsznajder (1999: 129-143) e Nunan (1992), a 

triangulação também oferece a possibilidade de encontrar padrões de generalização por meio das 

várias fontes de dados, especialmente para quem pretende trabalhar com Repertórios 

Interpretativos, como é o meu caso. Assim, a partir da análise de cada instrumento, foram 

levantados padrões de recorrência que respondiam às perguntas orientadoras e criadas categorias 

para denominar estes dados. 

Apesar desse cuidado, Mazzotti e Gewandsznajder (1999b), Spink (2000:93-123) e 

Menegon (2000:215-242) acreditam que nenhuma pesquisa subjetiva possa ser totalmente 

‘confiável’, no sentido ingênuo do termo, referindo-se às escolhas e ao próprio manuseio dos 

dados pelo pesquisador no decorrer do estudo. Com relação à geração dos dados, os mesmos 

autores dizem ser impossível, a neutralidade acadêmica, até porque esse não é o objetivo de quem 

conduz uma pesquisa interpretativista. O pesquisador está totalmente imbricado nas suas crenças, 

valores e teorias e como co-construtor de uma realidade que vivencia através de interações com 

os sujeitos não pode deixar de se influenciar por tudo que o envolve na pesquisa qualitativa, 

situada sócio-historicamente. Em relação à interpretação, de caráter predominantemente 

subjetivo, a neutralidade também é e deve ser questionada porque faz parte do processo na 

medida em que cabe ao próprio pesquisador delinear a pesquisa, decidir o que excluir e o que 

incluir, além de fazer suas escolhas sobre todas as etapas da pesquisa. 
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Tudo isso aponta que a avaliação dos resultados das pesquisas qualitativas prende-se, 

portanto, ao que há de mais próximo de uma possível objetividade diante do problema 

epistemológico e sua complexidade, implicando colocar à disposição da comunidade -científica 

ou não- os dados brutos da pesquisa e apresentar as estratégias desenvolvidas para dar 

visibilidade ao processo de interpretação da pesquisa. Segundo as autoras Spink e Menegon, 

(2000:87), a triangulação, reconceituada, busca a combinação de métodos heterogêneos, capazes 

de trazer à baila resultados contrastantes ou complementares que possibilitam uma visão 

caleidoscópica do fenômeno em estudo, constituindo-se em um dos caminhos de busca de 

credibilidade perante a comunidade científica. 

Isso, juntamente com as diferentes formas e instrumentos de gerar, categorizar e analisar os 

dados, dará confiabilidade e credibilidade ao trabalho final. A interdisciplinaridade ajuda na 

interpretação e triangulação dos dados e enriquece o conhecimento produzido.  Confirmando as 

palavras de Allright & Bailey (1991:46) que afirmam que é importante saber o seu sistema 

observacional, ou a determinação de estruturas com as quais você vai poder contar, ou os códigos 

de categorias não mudam de um dia para o outro. Em outras palavras, suas escolhas e 

procedimentos devem ser consistentes, ambos em relação ao tempo e à quantidade de pessoas que 

podem usá-los. O termo técnico para esta consistência desejada pelos autores acima mencionados 

é confiabilidade ou credibilidade, o que se aplica também para a fase de geração e análise de 

dado.44  

Ao final de todo o detalhamento da metodologia de pesquisa empregada nessa empreitada, 

passo à parte que pode ser considerada o coração da dissertação. Inicio no próximo capítulo a 

análise propriamente dita, ou seja, à luz dos pressupostos teóricos escolhidos, analiso os dados 

gerados. 

 

 

 

                                                 
44  Tanto essa, como todas as demais traduções dessa dissertação são de minha responsabilidade. 
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6. Análise de dados 

Após a descrição previamente feita dos procedimentos de análise, inicio esse capítulo 

retomando alguns teóricos da área de Linguística Aplicada de natureza qualitativa e cunho 

etnográfico, apresento os dados gerados e a forma como escolhi organizá-los e categorizá-los 

para desenvolver efetivamente a análise. 

Para Spradley (1979: 92-94), a análise envolve um exame sistemático de algo para 

determinar suas partes, a relação entre estas partes e seu relacionamento com um todo maior. O 

mesmo autor (1979:80) define que o procedimento de análise consiste na já na pré-análise 

quando da escolha de procedimentos de transcrição, da comparação constante, da busca por casos 

discrepantes e da análise dos domínios, buscando categorizar os dados a partir de ligações 

chaves, ou seja, recorrência relevante desses dados gerados. Na análise de cunho interpretativista, 

segundo Telles (2002: 103), o pesquisador descreve a geração de dados e produz significados a 

partir da leitura das transcrições de gravações em áudio e registros em diários, buscando 

conexões entre os segmentos. Portanto, o resultado de uma pesquisa etnográfica é um texto de 

pesquisa no qual o pesquisador fornece uma explicação cultural dos fenômenos detectados ou 

enfocados dentro do grupo. 

Dessa forma, Bruner e Horberger (1994:689) afirmam que para compreender o que as 

pessoas dizem e fazem num contexto, não basta perguntar, deve-se observar a ação e não basta 

observar uma parte, deve-se cruzar com falas, atos, participantes, perspectivas etc, envolvendo 

uma visão multidimensional, concebendo que existem fatores de ordem contextual que podem 

intervir ou, até mesmo, impedir a consonância entre o dizer e o fazer dos sujeitos.  

O processo de pré-análise foi realizado quase que simultaneamente ao da geração de 

dados, pois da data do evento ocorrido à respectiva transcrição,  a etapa não levava mais do que 

três dias, dependendo da minha disponibilidade de tempo na época da atividade. Cada novo dado 

gerado através de gravação em vídeo era, posteriormente, re-observado e transcrito 

seletivamente, seguindo, em sua maior parte, os princípios de verbatim do registro etnográfico 

(cf. Spradley 1980: 66 e 1979: 75).  

Quanto aos dados registrados em gravações no mp3, sem o recurso do vídeo, o evento era 

escutado e transcrito também seguindo a disponibilidade de tempo da pesquisadora que, nessa 

época já estava preocupada com o tempo restante para geração de dados em função da 

proximidade das férias escolares. Por esse motivo, os dados registrados apenas em áudio ficaram 
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para serem os últimos a serem transcritos. Dos dados sem registro em vídeo ou gravação passava-

se de relatos condensados ou notas de aula, isto é, anotações sob a forma de palavras chaves ou 

tópicos realizados durante o processo de investigação em campo através de um diário, a relatos 

expandidos com maior riqueza de detalhes que denominei de diário da professora ou da 

pesquisadora, mas que podem ser encontrados sob a denominação de diário de pesquisa em 

publicações acadêmicas. Esse procedimento tinha por objetivo não  perder  informações 

importantes e relevantes para utilização na análise propriamente dita. (cf. Spradley 1979:102). 

Dando início à análise, os dados foram categorizados baseados nas perguntas de pesquisa, 

para uma melhor organização e visualização das amostras. Durante todo o processo de seleção, 

organização e categorização houve a preocupação em refletir sobre os dados gerados e 

observados comparando-os e dialogando com o aporte teórico utilizado no intuito de unir a teoria 

à interpretação dos dados práticos, ou seja, não somente descrever os dados, mas descrevê-los a 

partir do que havia lido anteriormente..  

O esforço de dar visibilidade ao processo de análise faz Spink (2000: 230) e Medrado 

(2000: 270) configurarem-na, ao mesmo tempo, como subjetiva e objetiva. Subjetiva porque 

envolve escolhas do autor; mas objetiva porque baseada em leituras de textos e pela elaboração 

das estratégias metodológicas coerentes internamente na pesquisa. Portanto, o material bruto e o 

tipo de trabalho analítico realizado devem ser claros e ficarem disponíveis, como uma forma de 

propiciar o diálogo com outros pesquisadores. 

Conforme explicado na seção de procedimento de análise, os quadros individuais criados 

mediante a prévia seleção dos RI , isto é, dos dados pertinentes e recorrentes no decorrer do 

processo de geração, foram de extrema relevância para a organização da análise que segue. 

Portanto, colocarei cada um deles aqui com os nomes fictícios dos alunos e em seguida justifico a 

forma que utilizei para realizar a categorização da análise. 

 

Aluna Ana 
 

 
ANOTAÇÕES DAS 

PARTICIPAÇÕES NO DIÁRIO 
DA PROFESSORA 

 
ENTREVISTA SEMI-

ESTRUTURADA 

 
GRUPO DE 

DISCUSSÃO COM 
INTERVENÇÃO 

 
GRUPO DE 

DISCUSSÃO SEM 
DISCUSSÃO 
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Aula 1 

 
Está perdida na atividade 
proposta, parecendo não ser 
capaz de apropriar-se do 
conteúdo, pois no exercício 
seguinte ao da explicação de um 
novo vocabulário ela já não se 
lembra do significado do mesmo. 
Sinaliza isso com uma pergunta e 
só se lembra do significado do 
mesmo após a professora pedir a 
ajuda dos demais colegas através 
do re-encaminhamento da 
pergunta feita por ela ao grupo. 
 
Numa de suas participações orais 
no momento da correção, a aluna 
comete um erro que é 
maliciosamente comentado pela 
aluna Beatriz. Ele se encolhe em 
sinal de vergonha, mas ao receber 
o apoio da professora através de 
uma repreensão à atitude da 
colega, ela sinaliza um 
agradecimento através de um leve 
sorriso esboçado em direção à 
educadora.  
 

 
Aula 2 

 
Na hora da leitura do  diálogo no 
fechamento da aula, a aluna lê  
uma frase sem entonação e 
algumas colegas repetem para 
chamar atenção para a fala com a  
entonação mais acentuada. Ela 
gosta, dá um sorrisinho, relê 
conforme as colegas sugeriram. .  
 

 
Aula 8 

 
A aluna está com tanta vontade de 
contribuir com participação oral 
que mal para sentada, assim 
como a Paula e a Beatriz. 
 
Mariana quer participar mais de 
uma vez, apesar de ser uma aluna 
extremamente tímida. 
 

 
 

 
Boa Aula 

 
Todo mundo 
participar, sem 
discussão, sem falar 
muito e prestar atenção 
na professora. 
 
Ela fez brincadeira, ela 
fez perguntas e aquele 
que errasse tinha que 
fazer alguma coisa. E a 
de Matemática o único 
dia que ela que ela deu 
brincadeira. 
 
A da Flávia foi 
diferente tinha que 
correr. Quem ganhasse 
não precisava 
responder uma 
pergunta. 
 
Aquela que tinha que 
montar o diálogo. 
 

Trabalho em grupo 
 
Você gosta de trabalho 
em grupo?  
 
Sim 
 
Você prefere trabalhar 
com alguém que saiba 
mais ou menos que 
você? 
 
Tanto faz. 
 

Habilidades orais 
 
Você acha que desde o 
início do ano você fala 
e entende melhor 
inglês? 
 
Sim 
 
Por que será que isso 
aconteceu? 
 
Porque eu gostei mais. 
 
Quais as melhoras que 

 
Professor corrigindo, 
a professora 
corrigindo a tarefa 
oralmente. 
 
Porque melhora a 
leitura e tá corrigindo 
o erro. 
 
A gente aprende com 
o erro, a gente não 
vai mais errar 
 
---- 
 
Eu tinha vergonha 
porque eu não 
gostava de você no 
início. Fica 
corrigindo. Agora eu 
só tenho um pouco de 
vergonha ainda, mas 
não fico triste quando 
você corrige. 
 
--- 
 
Eu prefiro ler o 
diálogo. 
 
---- 
 
Para mim tanto faz 
trabalhar em duplas, 
mas eu prefiro 
quando é um amigo e 
também para ensinar 
e aprender. 

 
Eu não sei. Eu acho 
que o professor 
quando ensina a 
gente consegue 
melhorar a 
pronúncia. 
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você teve? 
 
Eu comecei a falar 
diálogo e aí eu 
entendia. 
 

Tipo de atividade 
 

Qual tipo de atividade 
você gosta de fazer? 
 
Falar diálogo. 
 
E no dia do teatro? 
 
Eu fiquei com medo. 
 
Você gostou da 
dramatização? 
 
Um pouco só um 
pouco. 
 

Quadro 2: Dados gerados pela aluna Ana 
 
 
Aluna Eva  
 

 
ANOTAÇÕES DO 

DIÁRIO DA 
PROFESSORA 

 

 
ENTREVISTA SEMI-

ESTRUTURADA 

 
GRUPO DE 

DISCUSSÃO COM 
INTERVENÇÃO 

 
GRUPO DE DISCUSSÃO 

SEM INTERVENÇÃO 

 
Aula 1 

 
A aluna está 
completamente 
desinteressada e, até um 
pouco entediada. 
Demonstra tal 
comportamento por 
tentar olhar o que os 
alunos da sala ao lado 
estão fazendo através da 
fresta da divisória. 
 
Às vezes, ela boceja e se 
perde na correção. 
 
Na hora da correção, 
apresenta problemas 
para diferenciar like e 
love, mesmo assim pede 

 
Boa aula 

 
Para mim, eu acho que tem 
que ter explicação, tem que ter 
dedicação ao que você está 
fazendo ali naquela hora e 
acho que é isso o fundamental, 
você  saber o que está fazendo, 
prestar atenção naquilo e ter 
uma boa explicação. 
 
E em relação aos alunos? Eles 
devem fazer o que numa boa 
aula? 
 
Prestar atenção. 
 
Em inglês, eu gostei daquela 
aula que você fez com a gente, 
que teve as perguntinhas aí, a 

 
Eu queria estar no grupo 
que faz a correção 
oralmente porque, tipo 
assim, eu fazendo a 
correção do que eu fiz, 
porque, ah, sei lá... 
 
Porque quando eu tô 
falando e assim tá todo 
mundo escutando, de 
repente alguém tem uma 
resposta e quer 
participar também. Aí a 
professora tira minhas 
dúvidas e os outros 
também entram no 
negócio 
 
------ 
 

 
Eu concordo porque a 
interação do professor com 
o aluno é importante. Eu 
tenho uma dúvida ele já tá 
lá com a gente, eu vou 
pergunto e muitas vezes a 
minha dúvida é a dúvida 
de outros. Eu acho legal 
isso. Não vou citar nomes, 
mas aqui não falam suas 
dúvidas, mas eu acho que 
tem que expressar. 
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uma segunda chance 
para responder ao final 
da participação de 
todos os colegas. 
  

 
Aula 2 

 
Sempre voluntária 
quando sabe que vai 
haver alguma atividade 
de leitura ou produção 
oral, já logo levanta o 
dedo para participar até 
mais de uma vez. 
Quando percebe que 
não vai haver esse tipo 
de atividade, ela dá 
sugestões para que isso 
aconteça durante a 
aula. 
 

 
Aula 6 

 
Apesar de não serem 
amigas tão próximas 
Houve grande 
entrosamento dela com 
a Ana na realização da 
atividade em duplas 
para notas, muito 
empenhadas, pois são 
alunos que apresentam 
o mesmo grau de 
dificuldade.  
 

 
Aula 8 

 
Reivindica sua 
participação, pois 
sabem que todos 
participarão oralmente, 
mas a professora pula 
sua vez. Com essa 
atitude deixa claro que 
há vontade voluntária 
de participar , pois 
poderia deixar para lá 
já que a professora não 
tinha percebido que a 
havia pulado na vez. 
 
 
 

discussão,  e a gente pode sabe 
a opinião dos outros, né? Eu 
achei muito legal isso. 
E a outra foi a da Natália que 
ela fez uma roda com a gente e 
a gente pode saber um pouco 
mais das outras pessoas e da 
gente porque tava havendo um 
probleminha e a gente foi tirar 
tudo a limpo. 
 
O que você achou da atividade 
do diálogo? 
 
Que teve teatrinho e tal... Eu 
achei legal porque além da 
gente tá aprendendo mais, a 
gente interpreta o personagem 
que a gente fez. 
 

Trabalho em grupo 
 

Você gosta de trabalhar em 
grupo? 
 
Gosto. 
 
Você prefere trabalhar em 
duplas ou em grupo? 
 
Em grupo. 
 
Por quê? 
 
Porque acho que fala mais 
com seu amigo e pode 
perceber o outro lado que eles 
não demonstram na aula. Vê o 
Pedro, ele na aula é super 
calado, quando ele ficou 
comigo, com a Isabel e com a 
Beatriz, ele ficou super falante. 
A gente fica puxando assunto 
com ele lógico que não 
durante a aula, mas quando 
tem um tempinho a gente fica 
sabendo mais sobre ele e pede 
para ele se soltar, né?Porque 
também ficar só nele, só preso. 
Eu acho que faz mal. 
 

Produção oral 
 

Sim, porque o ano passado, 
não que eu queira difamar a 
professora do ano passado, 

Porque conforme a 
professora vai 
corrigindo, as coisas 
encaixam, a resposta que 
você errou, sei lá... 
 
----- 
 
Lá em fevereiro todo 
mundo era assim.. (a 
aula faz uma cara triste 
olhando para baixo) 
todo caídão, agora todo 
mundo é assim (dois 
polegares para cima 
como sinal de muito 
bom). 
 
Porque a gente não tinha 
conhecido você, a gente 
tinha vergonha, ficava 
com medo. Aí a gente, 
sei lá. Porque a gente 
não fala com pessoas 
que a gente não conhece 
Aí, conforme a gente vai 
conhecendo a pessoa, 
melhor a gente se abre. 
 
---- 
 
Eu fico alegre quando 
você me corrige. 
 
---- 
 
Aquele negócio, 
dramatizar... o teatrinho 
só que de comédia. 
 
---- 
 
Para mim o trabalho em 
grupo é para trabalhar 
com todos, mas se eu 
fosse escolher entre as 
pessoas que são mais 
minhas amigas e as que 
não são, é óbvio que eu 
escolheria as que são. 



107 
 

 
 
 
 
 
 

além do livro ser assim, todo 
mundo já sabia. A professora 
ia andando lentamente com a 
gente, ela explicava de novo 
aquela coisa e deixava. Ele 
dava aula muito mal. E agora 
nesse ano, você explica mais. 
Em minha opinião você é mais 
professora do que a outra era, 
porque você, não sei, me faz 
entender mais do que eu 
entendia o ano passado. 
 
 
No início quando agente sai do 
fundamental I e entra no 
fundamental II, aí logo que a 
gene entra é como se a gente 
tivesse iniciando. Aí logo que 
eu entrei, eu não conhecia 
ninguém dos professores, aí eu 
me senti num mundo diferente, 
com cada aula diferente, tudo 
diferente. Só as minhas amigas 
falando comigo. Eu me sentia 
pequenininha no meio de uma 
sala enorme, no meio de 
professores que eu não 
conheço. Aí, eu fui passando a 
ver como é eu era e tal. Aí, 
passei a gostar de ler e de 
participar mais. 
 

Tipo de atividade 
 

Eu acho sinceramente gostaria 
muito que tivesse um tempo 
maior de aula para que numa 
parte fosse aula e na outra 
parte perguntas para as 
pessoas o que elas gostaram 
da aula. Para não ficar assim 
aula, aula, aula. Boa parte do 
tempo aula, assim vinte 
minutos depois perguntar 
como foi a aula para ver se os 
alunos gostaram. Muitas vezes 
também, você dá uma aula, 
você não entende nada aí... 

Quadro 3: Dados gerados pela aluna Eva 
 
 
 
 
 



108 
 

Aluna Isabel 
 

 
ANOTAÇÕES DO 

DIÁRIO DA 
PROFESSORA 

 
ENTREVISTA SEMI-

ESTRUTURADA 

 
GRUPO DE DISCUSSÃO 

COM INTERVENÇÃO 

 
GRUPO DE DISCUSSÃO 

SEM INTERVENÇÃO 

 
Aula 1 

 
A aluna por duas vezes 
solicita a professora, mas 
não recebe resposta 
alguma. 
 
Durante a correção pede 
ajuda a Beatriz, pois 
ainda está fazendo a 
atividade. 
 
Mesmo com dificuldade 
não se opõe a participar 
oralmente das correções. 
 
No final da aula quando 
há a atividade de Group 
reading e eles recebem o 
elogio da professora a 
aluna tem consciência e 
comenta sobre seu 
progresso quanto à 
produção oral. 
 
.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Boa aula 

 
Sei lá, é quando eu 
participo. 
 
Participa em que sentido? 
 
Porque tipo, por exemplo, 
na aula de Matemática ela 
me deixa lá longe aí eu 
não fico participando, ela 
pede só para ou outros da 
frente lê e eu fico atrás e 
não leio. 
 
Qual foi a melhor aula que 
você teve esse ano? 
 
De Ciências quando a 
gente tinha uma 
experiência para fazer. 
 
E qual foi a melhor aula 
de Inglês? 
 
Quando a gente fez as 
apresentações. 
 
Os teatrinhos? 
 
É. 
 
Por que você gostou 
dessa? 
 
Hããmm. Sei lá. Porque eu 
gosto de apresentar assim, 
fazer cena tal. 
 

Tipo de Atividade 
 
De responder as perguntas 
e ficar lendo. 
 
Você lê em quais 
matérias? 
 
Qualquer uma, menos 
espanhol porque o 

 
Eu iria para aquele que está 
lendo porque eu gosto de lê. 
 
Tá, mas é leitura silenciosa 
de texto? 
 
Ah, não! 
 
Eu quero de falar! 
 
-------- 
 
Mas não tem problema não, 
eu gosto de ler em Inglês 
também, né? Lembra no 
início do ano? No início do 
ano eu gostava de participar 
oralmente, depois eu não 
gostei mais e agora eu gosto 
de novo. 
 
---- 
 
Dramatização é minha 
atividade de sala favorita. 
 
---- 
Eu também prefiro 
trabalhar com o grupo. Ele 
me ensina, e eu ensino 
quando ele não sabe 

 
Discordo. Se o professor 
fala rápido e o aluno não 
pega resposta. Se ele 
copia do quadro, não 
entende o que a professora 
falou e nem entende o que 
copiou do quadro. 
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professor não deixa. 
 
Você gosta quando o 
professor lê? 
 
Mais ou menos. 
 
 Por quê? 
 
Porque dá sono. Você não 
faz nada quando o 
professor lê a gente 
conversa ou a gente fica 
quase dormindo na aula. 
Porque sei lá é chato. 
 

Produção oral 
 

Você acha que desde o 
início do ano até agora 
você entende e fala mais 
inglês do que quando você 
estudava na outra escola? 
 
Hum..hum.. 
 
Por quê? 
 
Porque aprendi mais 
coisas, tipo, novas 
palavras. 
 
Como?Qual foi a melhor 
forma de aprender essas 
novas formas? 
 
De ler o texto, de ouvir e 
depois você pediu para 
falar. Você pede para 
repetir ou ler o texto 
também. 
 

Trabalho em grupo 
 

Você gosta de trabalhar 
em grupo? 
 
Gosto   
 
Por quê? 
 
Sei lá! Porque a gente 
conhece mais o amigo, às 
vezes, ele ajuda, às vezes, 
a gente ajuda ele. 
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Tanto faz se um amigo 
mais próximo ou menos 
conhecido? 
 
Tanto faz 
 

Quadro 4: Dados gerados pela aluna Isabel 
 
 
Aluno Paulo 
 

 
ANOTAÇÕES DO DIÁRIO DA 

PROFESSORA 
 

 
ENTREVISTA SEMI-

ESTRUTURADA 

 
GRUPO DE 

DISCUSSÃO COM 
INTERVENÇÃO 

 
GRUPO DE 

DISCUSSÃO SEM 
INTERVENÇÃO 

 
Aula 1 

Participa oralmente da correção 
sem contestar, por  estar 
familiarizado com essa rotina de 
aula.  
 

 
Aula 2 

Durante a apresentação dos 
grupos quando aparece um 
vocabulário que ele tem 
dificuldade em pronunciar, ele 
para e espera que a professora 
leia para que ele possa repetir 
corretamente, já que não se 
empenhou em preparar a 
apresentação no tempo correto. .  
 

 
Aula 9 

Mesmo não sendo de se  
voluntariar em participações 
orais, nesse aula demonstra 
desejo de ser determinado 
personagem na leitura dos 
diálogos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boa aula 

 
É o professor saber 
explicar direito, deixa eu 
ver mais, e o aluno 
colabora. Não ficar 
falando muito. Não ficar 
falando na hora da 
explicação. 
 
Gostei da aula de 
matemática quando ela 
estava explicando sobre 
potência. 
 
Por quê? 
 
Porque eu, sei lá, entendi 
mais fácil, eu entendi mais 
rápido do que eu entendi 
nas outras aulas 
 
Ela usou alguma coisa 
diferente? 
 
Não 
  
A professora Natália 
explica de um jeito mais 
fácil que eu entendi.  
 

Tipo de Atividade 
 
Qual foi a melhor aula de 
inglês? 
 
Foi a das correções com 
leituras Por quê? 
 

 
Eu também prefiro o CD. 
 
------ 
 
Eu fico sem graça 
quando você me corrige. 
 
---- 
 
Eu prefiro ouvir o CD. 
 
---- 
 
Eu prefiro os três tipos: 
em duplas, em grupo ou 
individual, porque tipo 
às vezes eu ensino o 
Pedro e ás vezes até ele 
me ensina. 

 
Às vezes, porque eu fiz 
isso com o Pedro. Eu 
fiz o trabalho sozinho 
e não deixei dar idéia. 
Às vezes, eu deixo dar 
idéia como quando eu 
fiz com a Laura. 
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Porque a turma participou 
mais. 
 

Trabalho em grupo 
 

Você se importa de 
trabalhar em grupo? 
 
Não. 
 
Como você se sente 
quando trabalha em 
grupo? 
 
Para mim é mais fácil 
porque a gente divide as 
tarefas e não fica tudo 
com a mesma pessoa, 
depois troca 
 
Porque você disse em sala 
que a atividade de 
apresentação foi mais ou 
menos em grupo? 
 
Porque o Pedro não falou 
muito e eu não esperei ele 
falar. 
 
Mas na hora da 
apresentação houve mais 
interação? 
 
Houve. 
 
Na outra atividade que 
realizamos em grupo você 
trabalhou com quem? 
 
Laura. 
 
Com quem você preferiu 
trabalhar? 
 
Com a Laura porque ela 
fala mais. 
 
E aí, o que acontece 
quando a pessoa que está 
trabalhando com a gente 
fala mais? 
 
Não sei, para mim fica 
melhor o diálogo. 
 

Quadro 5: Dados gerados pelo aluno Paulo 
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Aluna Paula 
 

 
ANOTAÇÕES DO DIÁRIO 

DA PROFESSORA 
 

 
ENTREVISTA SEMI-

ESTRUTURADA 

 
GRUPO DE 

DISCUSSÃO COM 
INTERVENÇÃO 

 
GRUPO DE 

DISCUSSÃO SEM 
INTERVENÇÃO 

 
 

Aula 1 
 

A aluna se interessa pelas 
formas como se falam as cores 
dos cabelos das pessoas em 
inglês e questiona sobre a 
expressão red que aparece 
num dos exercícios. Quando a 
professora explica questões 
culturais a respeito disso, 
tanto ela, quanto os demais 
alunos se interessam e querem 
mais informações sobre o 
tópico. Parece que utiliza 
desse artifício como forma de 
escapar da dinâmica cansativa 
da aula. 
 
A aluna se voluntaria a fazer a 
leitura de um dos papéis do 
diálogo que é o próximo 
exercício dá aula, mas mostra 
entediada ao saber que a 
professora vai pulá-lo para 
ganhar tempo. Nesse momento 
vários alunos externalizam 
reclamações em função de a 
professora pular uma 
atividade que eles gostam de 
realizar: ouvir no Cd e fazer 
posterior leitura das falas do 
diálogo. 
 
Como já sabe o ponto 
gramatical que está sendo 
explicado, pois uma das 
alunas avançados quanto ao 
conhecimento, Paula sinaliza 
o tédio através de uma 
expressão facial fechada. 
 

 
Aula 6 

Paula, a melhor aluno do 
grupo, foi sorteada para 

 
Boa aula 

 
Aula que a gente 
aprende coisas novas. 
 
Como? Como você 
aprende coisas novas? 
 
Falando, brincando, 
por exemplo, quando 
inglês dá alguma 
coisas que chame a 
nossa atenção. 
 
Para mim, a melhor 
aula dentro de sala foi 
a do amigo oculto. A 
gente brincou de falar 
como as pessoas eram 
e depois a gente 
entregou o chocolate. 
 
E nas de inglês? 
 
A do joguinho, que a 
gente teve que 
desenhar, pegar frase 
do manual e criar o 
jogo. Porque foi 
divertida. 
 

Trabalho em grupo 
 

Você gosta de 
trabalhar em grupo? 
 
Sim. 
 
Como você se sente 
quando está em grupo? 
 
Bem, é que assim eu 
não tinha o trabalho 
todo. Cada um tem que 
fazer. Aí, a gente 

 
Eu quero ficar em 
todos. 
 
Porque, assim, não tem 
um melhor Eu gosto de 
tudo na escola. 
 
----- 
 
É porque, assim, ah sei 
lá, ah aí tava todo 
mundo com medo. Caso 
a gente errasse uma 
coisa que você tivesse 
explicado antes, a 
gente achava que você 
ia brigar e coisa... 
 
---- 
 
Prefiro ler oralmente 
os diálogos, mas não 
teatro cênico, diálogo 
lido. 
 
---- 
 
Eu prefiro o trabalho 
em dupla mais na 
opção da amizade. 

 
(Faltou) 
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trabalhar em dupla com 
Pedro, o com maior 
dificuldade, mas em nenhum 
momento mostrou-se 
insatisfeita. Ao contrário, 
ajudou-o na realização dos 
exercícios, explicou para ele o 
que deveria ser feito. .  
 

 
Aula 8 

 
A aluna está com tanta 
vontade de contribuir com 
participação oral que mal 
para sentada, assim como a 
Beatriz  e a Ana. 
 
 

 

acaba brincando. 
 
O que você achou do 
trabalho em grupo do 
diálogo? 
 
Eu gostei. Só que na 
hora da apresentação 
eu comecei a rir e não 
fui bem. 
 
E na preparação da 
parte escrita? Você 
trabalhou bem? 
 
Sim. 
 
 Sua parceira 
trabalhou também? 
 
Sim 
 
Houve só o problema 
da apresentação, mas 
o resto foi tudo bem. 
 

Habilidades orais 
 

Por que no início do 
ano você era mias 
tímida em inglês e de 
um tempo para cá você 
quer participar, fazer 
diálogo? 
 
Porque eu sou muito, 
muito, muito tímida. 
Aí, por exemplo, 
quando passam alguns 
meses eu já me solto 
mais. Aí, eu tinha 
vergonha no início de 
ler. 

Quadro 6: Dados gerados pela aluna Paula 
 
 
Aluna Helena 
 

 
ANOTAÇÕES DO 

DIÁRIO DA 
PROFESSORA 

 

 
ENTREVISTA SEMI-

ESTRUTURADA 

 
GRUPO DE 

DISCUSSÃO COM 
INTERVENÇÃO 

 
GRUPO DE DISCUSSÃO 

SEM INTERVENÇÃO 

 
Aula 1 

 
Boa Aula 

 
Eu preferia estar na 

 
Eu discordo, o professor 
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Participa oralmente 
da correção sem 
problemas. 
 
A aluna mesmo 
quieta durante todo 
tempo sem 
manifestações de 
gosto ou desgosto, 
demonstra que 
acompanha tanto as 
atividades quanto os 
conteúdos por estar 
sempre sabendo qual 
a resposta solicitada 
e respondê-la 
corretamente.  

 
 
 
 
 

 
Para mim, seria  uma aula 
que fizesse variedade e não 
ficar sempre no mesmo 
lugar. Ter aula na quadra 
para diferenciar um pouco. 
Ééhh, recreação para mim 
não seria uma boa aula, é 
divertido, mas não é o 
melhor. Então para mim, 
uma boa aula seria se 
todos participarem e 
tivesse variedade, não 
ficasse sempre a mesma 
coisa. A gente não 
cansaria, a gente ia ter 
prazer em ter aula. 
 
Em sala de aula é difícil 
dizer qual foi a melhor 
aula porque eu gosto de 
todas as matérias, mas a 
que mais gosto é a de 
Ciências. Então eu vou 
botar como a melhor a de 
ciências porque sempre me 
interessa e porque minhas 
maiores notas foram em 
ciências. 
 
E o que teve nessa aula? 
Qual aula? 
 
Ah! Foi uma que a gente 
fez diferente, que a gente 
foi para o laboratório de 
ciências e fez uma 
experiência, né? A gente 
fez experiência para saber  
qual tinha mais cálcio, 
essas coisas, eu não me 
lembro exatamente, foi há 
um bom tempo atrás. 
 
E a de inglês, qual foi? 
 
A melhor aula de inglês, 
poxa é difícil, primeiro 
porque eu gosto de inglês e 
depois eu não e lembro 
exatamente de todas as 
aulas, né? Bom, acho que a 
melhor aula foi a anterior 
a essa porque saiu um 
pouco da rotina. Saiu um 
pouco do inglês. 

leitura porque eu 
gosto de ler. 
 
----- 
 No início do ano eu 
tinha vergonha de ler 
porque não tinha 
pronúncia boa. 
 
Eu acho que agora a 
minha pronúncia está 
melhor 
 
No ano passado a 
professora só passava 
no livro e corrigia o 
caderno. Ela não 
falava para a gente 
ler. 
 
----- 
Eu prefiro dramatizar 
o texto, mas como a 
Isabel falou não 
parada lendo, mas 
fazendo as atividades. 
 
---- 
 
Para mim no trabalho 
em duplas ou grupo, 
eu prefiro a questão 
da amizade, claro. 
Mas não me oponho 
em ajudar ninguém, eu 
ajudo se tiver dúvida. 
Eu gosto de trabalhar 
em dupla até pela 
amizade crescer e ter 
novas amizades. 
 

deve explicar dar atenção 
aos alunos tem que 
conversar. Não deixar a 
aula monótona só faz de 
tanto a tanto que depois eu 
corrijo porque isso não é 
bom para os alunos. Eles 
ficam com dúvida só fazem 
por fazer esperam a 
resposta e escrevem. Ficou 
com dúvida se não sabe 
fazer deixa o exercício em 
branco. 
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Trabalho em grupo 

 
Você gosta de trabalhar em 
grupo? 
 
Gosto. 
 
Você prefere trabalhar em 
grupo do que trabalhar 
individualmente? 
 
Prefiro. 
 
Por quê? 
 
Porque trabalhando em 
grupo, você sempre pode 
tirar as dúvidas, você pede 
ajuda ao colega, você pode 
ajudar o colega. Você 
aprende a conviver em 
sociedade. Você aprende, 
e, não fica apegada a uma 
pessoa. trabalha com 
grupos, a se tornar amigo 
das pessoa. E também tira 
um peso porque fazer 
sozinho é bem mais difícil.  
 

Habilidades orais 
 

Já melhorei muito na 
questão de entender em 
inglês do que o ano 
passado. 
 
Por quê? 
 
Evoluí bastante, antes eu 
mal sabia inglês, era uma 
das matérias que eu tinha 
mais dificuldade e agora é 
uma das que eu acho mais 
fácil. 
 
O que você aprendeu esse 
ano? 
 
Antes a gente aprendia a 
fazer coisas simples, como 
cores. E agora a gente 
aprende mais a falar a ter 
um diálogo. Antes a gente 
aprendia palavras. Agora 
formamos melhor textos..   
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O que você achou daquela 
aula da apresentação? 
 
Eu gostei bastante porque 
a gente fez uma coisa 
diferente, além de tá 
aprendendo a gente não 
ficou parado lendo, a gente 
usou a criatividade. A 
gente se movimentou e a 
gente mostrou para os 
outros o que a gente 
realmente aprendeu. 
 

Quadro 7: Dados gerados pela aluna Helena 
 
 
Aluna Rita 
 

 
ANOTAÇÕES 

DO DIÁRIO DA 
PROFESSORA 

 

 
ENTREVISTA SEMI-

ESTRUTURADA 

 
GRUPO DE DISCUSSÃO 

COM INTERVENÇÃO 

 
GRUPO DE 

DISCUSSÃO SEM 
INTERVENÇÃO 

 
Aula 1 

 
Participa das 
correções orais 
com boa vontade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boa aula 

 
Olha, eu acho quando a professora 
explica bem, quando o aluno não 
entende e pergunta e ele tem  a 
vontade de explicar de novo. Eu não 
sei explicar... 
 
E quando tem a participação do aluno, 
você gosta? 
 
Gosto 
 
Para mim a melhor aula foi a de 
Historia, eu acho que o professor 
explica bem não que os  outros não 
expliquem, mas eu entendo com mais 
facilidade. 
 
Por que será que o professor tem essa 
facilidade? 
 
Deve ser porque quando a matéria é 
mais difícil, eu preste mais atenção na 
aula. 
 
A de inglês foi o teatro porque eu 
consegui falar, porque eu tenho 
vergonha e quando a gente fez o teatro 

 
A leitura oral, porque eu 
gosto de ler em português e 
inglês, mas eu gosto de ler 
em inglês quando eu já 
conheço o texto porque fica 
mais fácil. 
 
 
----- 
 
Você tinha cara de má. Eu 
acho que, eu não sei... , eu 
tinha medo que você 
brigasse, mas depois não. 
Foi assim... 
 
----- 
 
O meu irmão também falou 
que você era legal. 
(quando a Sofia comenta 
sobre o parecer da irmã 
dela sobre mim,) 
 
----- 
 
Eu prefiro ouvir o CD eles 
falam rápido e eu vou 
aprendendo como se 

 
Eu discordo porque os 
alunos devem falar 
também, porque cada 
um pode dar sua 
opinião. 
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eu tava com vergonha e com medo de 
errar, mas na hora deu tudo certo. 
 

Habilidades orais 
 

Desde o ano passado, você entende e 
fala mais em inglês? 
 
Muito mais. 
 
Por quê? 
 
Porque a professora do ano passado, 
ela não exercitava tanto o vocabulário 
para a gente falar, ela só passava o 
escrito. Ela falava, mas nem tanto, ela 
até fez um teatro, mas não líamos a 
matéria. Você já vai mais para uma 
coisa de a gente ler. 
 
E também eu já tô fazendo o curso há 
dois anos. Tem coisas que eu aprendo 
aqui na terça-feira e quarta eu 
aprendo lá no curso a mesma coisa e, 
às vezes, acrescenta alguma coisa e 
quando você aprende aqui e lá no 
curso a mesma coisa, aí, a parte oral é 
mais trabalhada lá e aqui. 
 
Então, quando você me ouve falando, 
você entende? 
 
Entendo o que você fala. É diferente 
do que o CD fala. Aí eu fico com 
dúvida. 
 
Mas quando estou explicando uma 
matéria em inglês você entende? 
 
Entendo. 
 
E quando é atividade usando o CD? 
 
Tem coisas que eles falam rápido e 
não dá para entender direito, mas eu 
entendo bastante coisa. 
 
Você gosta desse tipo de aula quando 
fala bastante? 
 
Quando fala, eu gosto. 
 
Mas você não e muito de se oferecer 
para leituras de aula? 
 
Eu não gosto. Eu tenho vergonha. Mas 

pronuncia. 
 
---- 
 
No trabalho em grupo, vou 
mais pela amizade 
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só que quando você pede,  eu leio. 
 

Quadro 8: Dados gerados pela aluna Riita 
 
 
 
Aluno Marcos 
 

 
ANOTAÇÕES DO DIÁRIO 

DA PROFESSORA 
 

 
ENTREVISTA SEMI-

ESTRUTURADA 

 
GRUPO DE 

DISCUSSÃO COM 
INTERVENÇÃO 

 
GRUPO DE 

DISCUSSÃO SEM 
INTERVENÇÃO 

 
Aula 1 

Participa da correção oral, 
mas sem muita empolgação. 
Não reclama por fazê-lo, mas 
não é dos mais animados.  
 

 
Aula 2 

 
Na hora da apresentação, 
fala muito baixo. Tão baixo 
que mal dá para entender, 
porque se não preparou com 
seriedade. Fica rindo.... 
 

 
Aula 6 

Mostrou dificuldade em 
trabalhar em trio, pois além 
das duas meninas dominarem 
os turnos e não darem 
oportunidade para sua 
participação, ele também não 
fez questão de interagir no 
grupo. Demonstra que prefere 
trabalhar em duplas mais 
para se beneficiar do q para 
colaborar. . .  

 
Aula 9 

Tem excelente participação 
oral na leitura dos diálogos. 

 
Boa aula 

 
Uma aula divertida que tem 
entretenimento. Nem só lê, 
nem só fala, faz uns 
joguinhos de vez em quando 
e, tipo, umas coisas. 
 
A melhor aula de inglês foi 
a do joguinho você falava a 
frase e  a gente mostrava a 
figura. 
 
O que você achou da 
atividade do diálogo? 
 
Legal, a não ser na parte do 
dia da câmera que eu fiquei 
meio nervosos. 
 
Por que você ficou nervoso 
com a câmera se a gente já 
estava há um bom tempo 
filmando as aulas? 
 
Porque eu tinha medo de 
errar. 
 
E se você errasse o que ia 
acontecer? 
 
Ia tentar, ia repetir a frase 
 
Precisa ter medo disso? 
 
Não. 
 

Trabalho em grupo 
 

Você gosta de trabalhar em 
grupo? 
 

 
Eu Gostaria de estar no 
grupo que tá lendo, 
mesmo que 
silenciosamente porque 
eu gosto de ler 
silenciosamente. 
 
----- 
 
Ouvir o CD. 
 
---- 
 
Sobre trabalho em grupo 
eu penso a mesma coisa 
que os outros já falaram. 
Tanto faz, eu posso 
ajudar, eu posso 
aprender. Eu também não 
ligo em continuar a 
amizades novas. 

 
Eu concordo porque 
descobrindo o que os 
alunos mais gostam, ele 
vai fazer com que eles 
aprendam mais rápido 
e com mais facilidade. 
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Gosto, porque a gente pode 
dividir as ideias. Por 
exemplo, quando eu fico no 
individual só eu que vou 
falar o que vou fazer, mas 
aí no grupo outras pessoas 
falam e o grupo tem mais 
capacidade de acertar. 
 

Habilidades orais 
 

Acho que desde o inicio do 
ano até agora falo e 
entendo mais em inglês 
porque aprendi mais, 
porque no ano passado eu 
não estudava muito inglês 
era só um pouquinho, uma 
vez por mês. 
 
E esse ano você aprendeu o 
quê?O que você mais 
aprendeu? 
 
Quando você fala. 
 
Você entende quando eu 
falo? 
 
  Sim 
 
E quando o CD toca? 
 
Não, eles vão falando muito 
rápido. 
 
E quando os colegas lêem? 
 
Algumas vezes eu entendo. 
 
Você gosta quando você lê 
e participa? 
 
Não 
 
Por quê? 
 
Porque eu erro, eu sou mais 
de ler, mas em voz baixa, 
para mim. 
 
 

Quadro o: Dados gerados pela aluno Marcos 
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Aluna Sofia 
 

 
ANOTAÇÕES - DIÁRIO 

DA PROFESSORA 
 

 
ENTREVISTA SEMI-

ESTRUTURADA 

 
GRUPO DE 

DISCUSSÃO COM 
INTERVENÇÃO 

 
GRUPO DE 

DISCUSSÃO SEM 
INTERVENÇÃO  

 
Aula 1 

 
Participa tranquilamente da 
correção oral.  
 

 
Aula 2 

 
Não é de se voluntaria para 
atividades de cunho oral, 
mas nunca se opõe quando 
solicitada e demonstra  que 
gosta de se acionada ara 
atividades dessa natureza 
com um olhar de satisfação 
para a professora e um 
sorrisinho que sinaliza um 
obrigada por me colocar no 
grupo dos leitores, eu estou 
aqui! 

 

 
Boa Aula 

 
Quando tem exercício 
para corrigir e quando 
a professora explica 
matéria nova. 
 
Como você gosta da 
correção? 
 
A professora fala alto e 
os alunos vão 
respondendo, aí, a 
gente vê se a resposta tá 
certa ou não. 
 
Em sala a melhor aula 
foi uma aula da 
professora de português 
no dia que ela corrigi  e 
explica como é que a 
gente faz, se tá errado 
ela explica. 
 
As de inglês eu gosto 
quando tem diálogo. 
 

Trabalho em grupo 
 

Você gosta de trabalhar 
em grupo ou duplas? 
 
Os dois, mas eu prefiro 
em grupo. 
 
Por quê? 
 
Porque eu gosto de ver 
como é que a resposta 
é, e aí eu tenho que 
juntar para ver como é 
a resposta certa. 
 
E aí o que acontece? 
 
Aí, a gente acha a 
resposta e poe lá. Eu 
acho melhor, eu acho 
mais fácil. E quando 

 
No grupo que lê porque 
gosto de ler alto, grupo 
de leitura oral. 
 
 
----- 
 
Eu não tinha tanto 
medo de participar 
porque minha irmã 
falou de você (a irmã 
dessa aluna já havia 
sido minha aluna pot 
dois anos do ensino 
Médio. 
 
---- 
 
Participar da aula 
oralmente. 
 
----- 
 
Eu gosto de taralhar em 
pares ou grupo mais 
com a melhor  amiga. 

 
Eu concordo porque 
quando eu leio eu 
aprendo. 
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alguém tem dúvida a 
gente vai lá e explica. 
 

Produção oral 
 

O que você achou da 
atividade em inglês de 
teatro? 
 
Eu gostei. 
 
Por quê? 
 
Porque eu acho que a 
gente aprende mais no 
teatro, a fala em inglês, 
a gente fala mais alto, 
mais independente. 
 

Quadro 9: Dados gerados pela aluna Sofia 
 
 
Aluna: Maria 
 

 
ANOTAÇÕES DO 

DIÁRIO DA 
PROFESSORA 

 

 
ENTREVISTA SEMI-

ESTRUTURADA 

 
GRUPO DE DISCUSSÃO 

COM INTERVENÇÃO 

 
GRUPO DE 

DISCUSSÃO SEM 
INTERVENÇÃO 

 
 

Aula 1 
 

Participa da 
correção oral com 
empolgação. . .  
 

 
Aula 9 

 
Tem excelente 
participação oral na 
leitura dos diálogos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Boa Aula 
 

Todo mundo participando, 
sem ninguém ser excluído. 
Participando muito das 
atividades. 
 
Para mim as melhores aulas 
são quase todas de inglês. 
 
Mas se você tivesse que 
escolher, qual seria? 
 
Quase a última, aquele texto 
que eu li. É foi essa. Foi uma 
das melhores. 
 

Habilidades orais 
 
Você gosta de ler? 
 
Sim 
 
Mas no início você não lia. 

 
O grupo que tá lendo o texto. 
 
Porque quando a gente tá 
lendo, mesmo nas duas 
línguas, em português ou 
inglês a gente aprende mesmo 
com o erro e com o diálogo. 
 
---- 
 
Gosto das quatro mais ou 
menos nessa ordem: corrigir, 
ler o texto lá do livro, ouvir o 
CD. 

 
Eu não sei, ei acho que o 
professor quando ensina, 
a gente consegue 
melhorar a pronúncia. 
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É que eu ficava com 
vergonha 
 
No ano passado você lia? 
 
Em inglês só um pouco. Do 
ano passado para cá, eu 
aprendi muitas coisas novas, 
tipo, no diálogo, na leitura, 
na fala. 
 
 

Trabalho em grupo 
 

Você gosta de trabalhar em 
grupo? 
 
Gosto porque eu ensino mais 
e a pessoa me ensina mais. Aí 
fica mais fácil. 
 

Quadro 10: Dados gerados pela aluna Maria 
 
 
Aluno Pedro 
 

 
ANOTAÇÕES DO DIÁRIO DA 

PROFESSORA 
 

 
ENTREVISTA SEMI-

ESTRUTURADA 

 
GRUPO DE 

DISCUSSÃO COM 
INTERVENÇÃO 

 
GRUPO DE 

DISCUSSÃO SEM 
INTERVENÇÃO 

 
 

Aula 1 
 

Apesar de toda timidez e da 
enorme dificuldade que 
apresenta, não se opõe em 
nenhum momento em participar 
oralmente das correções 
solicitadas.  
 

 
Aula 2 

 
Põe mão nos rosto o tempo todo 
com vergonha, pois sabe que tem 
dificuldade e em função do 
demais do grupo também não se 
preparou adequadamente para a 
apresentação. Como tem 
problemas de auto-estima, a mão 
no rosto ajuda a não se expor 
tanto perante o grupo.  
 

 
Boa aula 

 
Uma aula quando eu 
gosto da aula. 
 
E para você gostar da 
aula, como ela deve ser? 
 
Tem que ter a leitura e 
etc. 
 

Habilidades orais 
 
Você gosta de ler? 
 
Gosto. 
 
De ler em voz alta 
também? 
 
Sim. 
 

 
Leitura silenciosa. 
 
----- 
 
Participar da aula  
oralmente 
 
---- 
Sobre trabalhar 
em duplas ou 
grupos, com 
amigos ou não, 
para mim tanto 
faz... 

 
Eu discordo porque 
eu prefiro trabalhar 
em duplas. 
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Aula 8 

 
Pedro passa por cima de toda 
sua timidez e dificuldade e se 
voluntaria a responder, mas a 
professora não o chama ele 
demonstra ficar um pouco 
irritado. Mas no momento que é 
acionado para responder ele fala 
sem vergonha, a resposta é 
corrigida e ele não dá nenhum 
sinal de constrangimento. Nem 
os colegas fazem qualquer 
comentário. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em inglês? 
 
Mais ou menos. 
 
Mas você melhorou um 
pouco, né? 
 
Muito. 
 
Para mim a melhor aula 
de inglês foi a última que 
tinha só quatro pessoas. 
 
Você participou mais, 
né? Por que você 
participou mais naquela 
aula? 
 
Porque eu gosto de 
participar com menos 
gente, porque quando tá 
o Paulo e o Marcos, eles 
falam muito. 
 
O que você achou 
daquela atividade de 
dramatização do 
diálogo? 
 
Boa. 
 
Você participou da 
produção daquela 
atividade? 
 
Não, o Paulo não 
deixou,, só ele fazia. 
 

Trabalho em grupo. 
 

Você prefere trabalhar 
em grupo ou só? 
 
Em grupo, porque onde 
eu estudava na escola 
pública aí eu não tinha 
inglês, eu tinha 
Matemática, Ciências, 
Português e História, eu 
não tinha inglês, nem 
espanhol. 
 
Você gostou de ter 
inglês? 
 
Sim. 
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E quando você trabalhou 
com a Rita e com a 
Paula? 
 
Quando elas não sabiam, 
eu falava para elas, 
quando eu não sabia, 
elas me ensinavam. 
 
 

Tipo de atividade 
 

O que você mais gosta de 
fazer na aula? 
 
Mais ou menos de ler um 
pouco. 
 
E no início do ano você 
gostava de ler? 
 
Não porque se eu errasse 
o pessoal ia rir e eu não 
gostava. 
 
Já são todos amigos? 
 
Sim. 

 
Quadro 11: Dados gerados pelo aluno Pedro 
 
 
Aluna Beatriz 
 

 
ANOTAÇÕES DO 

DIÁRIO DA 
PROFESSORA 

 

 
ENTREVISTA SEMI-

ESTRUTURADA 

 
GRUPO DE 

DISCUSSÃO COM 
INTERVENÇÃO 

 
GRUPO DE 

DISCUSSÃO SEM 
INTERVENÇÃO 

 
Aula 1 

 
Conforme a 
professora vai 
progredindo nas 
páginas, a aluna faz 
um cara de cansaço e 
tédio mediante a 
metodologia utilizada 
na aula de hoje. 
 
Um pouco mais tarde, 
a aluna põe a mão no 
rosto para apoiar a 

 
Boa aula 

 
Uma aula que tenha 
assuntos interessantes, (...) 
Alguma aula que seja legal 
para os alunos que tenha 
alguma coisa dinâmica, um 
jogo que tenha alguma 
coisas que a gente entra no 
assunto brincando. 
 
Em sala a melhor aula foi 
uma da professora de 
português que a gente fez um 

 
Eu gostaria de estar no 
negócio do CD. 
 
----- 
 
Porque assim, porque 
você é professora, você 
presta mais atenção no 
que o CD está falando 
para pegar as 
informações. 
 
---- 
 

 
(Faltou) 
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cabeça, esse 
comportamento 
ilustra que a aula está 
muito cansativa para 
ela. 
 
Mostra-se solícita ao 
pedido de ajuda da 
Isabel durante a 
correção dos 
exercícios  
 

 
Aula 2 

 
Durante a 
apresentação dos 
grupos faz comentário 
pejorativo sobre os 
erros dos colegas.  
 

 
Aula 8 

 
A aluna está com 
tanta vontade de 
contribuir com 
participação oral que 
mal para sentada, 
assim como a Paula e 
a Ana. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

joguinho e usava o 
dicionário, era um jogo da 
memória. E eu minhas 
amigas fizemos e brincamos. 
 
De inglês, foi aquela do jogo 
também, que a gente fez um 
joguinho da memória. 
 
O que você achou da aula do 
diálogo? 
 
Foi legal. Ah, não! Essa é a 
melhor. A primeira vez não. 
Porque a gente ficou 
olhando, mas a segunda foi 
bem melhor. 
Porque a gente falou inglês 
direito, deu para os outros 
entenderem. Eu acho que eu 
posso ir lá nos EUA comprar 
uma coisa falando inglês 
sem precisar de tradutor, de 
uma pessoa que fale 
português lá. Mas também só 
isso comprar. 
 

Trabalho em grupo 
 

Essa atividade que você 
mencionou foi em grupo, né? 
 
Hum..hum... 
 
Você prefere trabalhar em 
grupo? 
 
É em grupo. 
 
Por quê? 
 
Porque assim depende da 
coisa se for negócio de 
pesquisa, de entregar um 
negócio de pesquisa, eu 
prefiro sozinha. Mas quando 
é outra coisa, qualquer coisa 
que não seja pesquisa, 
prefiro em dupla. 
 

Habilidades orais 
 
Até o final do ano passado, a 
gente só sabia verbo. Não 
sabia falar uma frase. Ah1 
eu tenho uma schoolbag. 

Eu prefiro dramatizar o 
negocinho do texto, lendo 
e fazendo 
 
---- 
 
Ah! Se eu for escolher 
fazer um trabalho em 
duplas eu vou escolher 
minha amigas, mas se eu 
tiver que fazer com 
pessoas determinadas 
com quem eu não falo 
muito, tipo o Pedro, eu 
faço. 
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Agora, eu sei. 
Agora aprendeu um diálogo 
para se comunicar, igual a 
gente aprendeu. 

 
Quadro 12: Dados gerados pela aluna Beatriz 
 
 
Aluna Laura 
 

 
ANOTAÇÕES DO DIÁRIO 

DA PROFESSORA 
 

 
ENTREVISTA SEMI-

ESTRUTURADA 

 
GRUPO DE 

DISCUSSÃO COM 
INTERVENÇÃO 

 
GRUPO DE 

DISCUSSÃO SEM 
INTERVENÇÃO) 

 
Aula 1 

 
A aluna apresenta sua dúvida 
através de uma pergunta e 
recebe o elogio da professora 
que antevê que outros alunos 
possivelmente também 
possuem a mesma dúvida, mas 
não questionam. 
 
Apesar de também ter um 
pouco de dificuldade, ele tenta 
ajudar a Mariana dando-lhe 
opções de outros exemplos 
que ela pode usar depois que 
Mariana cometeu o erro e 
recebeu a crítica da colega 
Beatriz. 
 
 

 
Aula 6 

 
Trabalho muito bem em dupla 
com Paulo, mostrando 
maturidade e um ótimo 
entrosamento, falando e 
ouvindo as contribuições um 
do outro. . .  
 

 
Aula 9 

Tem excelente participação 
oral na leitura dos diálogos. 
 

 
 
 
 
 

 
Boa Aula 

 
Quando eu consigo estudar, 
quando eu aprendo as coisas. 
 
Como você aprende?Qual a 
maneira? Qual a melhor? 
 
É, depende, de falar de uma boa 
aula. 
 
De qualquer coisa, matéria, 
aula? 
 
São as perguntas. Eu consigo 
gravar mais. 
 
Qual foi a melhor aula? 
 
Eu não sei. 
 
E a melhor aula de inglês? 
Eu também não sei. Eu não 
lembro a melhor aula. Eu não 
lembro... 
 
Não? 
 

Produção oral 
 

Você acha que desde o início do 
ano até hoje você consegue 
entender e falar mais inglês? 
 
Hãm hãm.. Porque antes eu não 
sabia e agora com as aulas 
melhorou. 
 
Você não estudava? 
 

 
Leitura oral ou 
silenciosa. 
Tanto faz, vai me 
ajudar de qualquer 
jeito. 
 
---- 
 
Ouvir o CD. 
 
---- 
 
No trabalho em grupo 
conta mais a  amizade 
mesmo, mas se for 
outra pessoa tudo bem 

 
Porque eu vejo quem 
sabe falar e quem 
não sabe, eu ajudo.  
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Na quarta série não, só na 
terceira. Só ensinava assim, os 
nomes dos animais, ônibus, 
carro... 
 
E agora o que mais você sente 
que aprende? 
 
Um monte de coisa,, outras 
coisas assim que você não 
pensa, mas sabe que vai 
precisar. Sei lá. Coisas que você 
nunca pensou nunca veio na sua 
cabeça, assim você fala as 
coisas... 
 

Trabalho em grupo 
 

Nas aulas que a gente trabalhou 
em grupo. Quando você trabalha 
em grupo, você trabalha 
melhor? Em dupla? 
 
Sim. 
 
Por quê? 
 
Não, depende. Se for fazer 
alguma coisa do tipo 
apresentação sim. Mas se fosse 
exercício, não. Porque quando 
eu tô em dupla, eu fico 
conversando e quando eu tô 
sozinha , eu consigo prestar 
mais atenção. 
 

Tipo de atividade 
 

Eu gosto quando é para fazer 
um trabalho sem ser do livro, 
consigo prestar mais atenção 
para quando for apresentar eu 
já saber. 
 

Quadro 13: Dados gerados pela aluna Laura 
 

Além dos dados acima organizados que foram provenientes dos diversos instrumentos 

utilizados na pesquisa, penso ser relevante colocar como parte de escopo de dados o diário da 

pesquisadora, pois é um registro um pouco mais expandindo de uma das colunas do quadro que 

se refere às anotações do diário da professora. A linguagem utilizada num instrumento dessa 
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natureza é similar a tópicos mais explicados que são fruto do tipo de anotação prévia que deu 

origem ao texto. 

Abaixo, apresento a descrição das percepções de atividades de cada aula retiradas do diário 

da pesquisadora, que após rever as aulas gravadas em vídeo pode expandir cada uma das notas de 

aula mais detalhadamente. Porém, conforme já foi mencionado anteriormente, a expansão de 

tópicos caracteriza a linguagem utilizada.  

 
Aula 1 � Quando os alunos são chamados a participar oralmente das correções recebem um 
feedback da professora. Nessa aula há poucas interações entre os alunos, a maior do tempo o 
aluno tem no livro a mediação da aprendizagem através da execução e conferência de suas 
respostas.  
A professora tem pressa em terminar os exercícios planejados para aquela aula, portanto dá um 
tempo limitado para realização dos exercícios. De vez em quando, vai até algumas mesas para 
explicar ou decide esclarecer no quadro algumas dúvidas que podem ser recorrentes a demais 
alunos. A correção também é feita de forma bastante apressada.  
No momento de realização dos exercícios, há alguma interação entre os alunos, principalmente 
quanto a significados de palavras ou sobre alguma frase do exercício. A única coisa que anima os 
alunos é que eles sabem que ao terminar de realizar os exercícios, eles farão a correção 
oralmente.  
No decorrer das participações na correção dos exercícios, a professora quando percebe graves 
erros de pronúncia que compromete a inteligibilidade e que incomoda os que já sabem 
determinado vocabulário pede uma repetição em grupo das palavras que apresentaram erros mais 
pontuais.  
Nos últimos minutos da aula, a professora retoma o diálogo que havia sido pulado para não 
interromper o fluxo de atividades a serem realizadas. Vários alunos levantam o dedo para 
participar, ao perceber que nem todos poderão participar, ela faz a primeira leitura só com alguns 
deles seguindo as falas do diálogo, em seguida faz uma atividade que ela denomina “Group 
reading” onde todos de pé em círculo lêem uma frase por vez até acabar o texto do diálogo. Caso 
alguém cometa um erro ou se perca, volta-se ao começo, para utilizar uma forma lúdica de 
encerrar a aula e também de se movimentarem, saírem de seus lugares, pois tem consciência de 
que a aula foi bastante pesada em conteúdo e cansativa e monótona em sua forma. 
Para terminar, a professora fecha aula com um grande elogio a todos que se dispuseram a 
participar daquela atividade de produção oral, que tinha um viés mais de descontração do que 
mesmo de leitura dramatizada do diálogo e compara o resultado das participações orais com as do 
início do ano. Os alunos ficam orgulhosos, sorriem e elogiam-se também. 
 
Aula 2 � Atividade em duplas em que os alunos preparam-se para a apresentação oral de um dos 
diálogos do livro escolhidos por eles perante toda turma.  
Os alunos se mostram motivados, interagem muito bem entre si durante toda atividade, 
aproveitam para trocar ideias sobre outros assuntos, isto é, falam de outros assuntos fora do tema 
proposto, porém realizam o pedido da professora.  
Como a escolha dos grupos foi a critério dos próprios alunos, um dos grupos ficou com três 
componentes do sexo masculino que apresentam dificuldade em levar a sério a atividade 
mediante as atitudes demonstradas por eles: brincadeiras, distração e não comprometimento com 
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o exercício proposto. Ao término dessa parte da aula, os alunos voltam a sentar-se em fileiras 
para assistir a apresentação dos demais. 
Aula com alto grau de motivação e descontração, conforme os diálogos iam sendo apresentados, 
a professora tecia comentários sobre cada apresentação pontuando erros de pronuncia que 
chamaram mais atenção.  
Percebe-se que quando um aluno tem dificuldade com algum vocabulário, ele tende a diminuir o 
tom da voz no intuito de que seus erros passem despercebidos. Novamente a aluna Beatriz faz 
comentários sobre o erros dos colegas como já havia acontecido na aula 1 e recebe uma 
sinalização da professora sobre a situação.  
O grupo dos meninos que não levou a serio a preparação do dialogo, não atinge o objetivo 
proposto pela professora para a atividade. Na hora da apresentação oral, colocam o livro na frente 
do rosto, começam a rir durante a leitura, tapam o rosto, interrompem o fluxo do diálogo 
esperando a ajuda da professora na pronúncia de determinados vocábulos.  
Ao final de todas as apresentações, a professora deixa claro que a correção é do erro e não do 
aluno que cometeu o erro. Além disso, ela aproveita para fazer uma reflexão com o grupo sobre o 
comportamento antes e durante da apresentação do grupo que não atingiu o objetivo. 
Na segunda parte da aula, a professora segue para o livro, pois nessa etapa o foco será na prática 
e realização de exercícios de fixação. Alguns alunos demonstram cansaço e desmotivação. 
Alguém pergunta as horas sinalizando que a hora não passa. Quando há esse tipo de pergunta a 
professora já se antecipa concluindo que os alunos não estão gostando, pois o tempo não passa 
quando algo está chato. Alguns alunos se mantém focados porque sabem que vão ler ainda as 
respostas de um diálogo, pois é o inicio da última lição e a professora já havia explicado que as 
leituras seriam ao final dos exercícios. Os alunos que se voluntariam fazem apenas a leitura do 
diálogo sem prévia preparação. Como são muitos voluntários para poucas falas, o texto é 
repassado várias vezes, mas ninguém se importa. 
Nesse ponto da aula, os alunos já estão cansados pelo tempo de aula estendido em função do 
professor da aula posterior a de inglês ter faltado e ela ter ficado com a turma mais tempo do que 
o usual. 
 
Aula 3 � Os alunos estão em duplas sorteadas pela professora para produção escrita de um 
diálogo que será apresentado em uma data futura sob a forma de dramatização. Houve a 
necessidade de se montar um trio por causa do número de alunos da turma. 
Apesar de falarem sobre outros assuntos na dupla fora do tema para o diálogo, os alunos gastam a 
maior parte do tempo realizando a atividade aproveitando a presença e a disponibilidade da 
professora que anda pela sala ajudando uma ou outra dupla com problemas na execução do 
exercício.  
Eles utilizam os exemplos de diálogos do livro, o dicionário e a professora que está livre como 
apoio para tirar dúvidas e ajudá-los. 
Os pares conseguem dividir as funções durante a produção escrita. Com exceção, da dupla do 
Paulo e Marcos, onde não há divisão de tarefas, pois Paulo não dá a vez para a participação do 
Marcos que é bem mais fraco que o primeiro. 
As duplas estão sentadas de frente ou ao lado um do outro conforme a escolha de organização dos 
próprios alunos. Há muita colaboração entre os componentes da mesma dupla num ambiente 
altamente interativo. Esse contexto educacional tem como consequência a geração de um barulho 
produtivo de conhecimento, uso essa expressão porque o nível do barulho está acima do normal 
em função dos pares estarem trocando ideias para chegarem a um consenso entre si, as várias 
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vozes da dupla se entrecruzam o tempo todo, mas orientados por um objetivo pré-definido no 
grupo. 
Houve uma grande surpresa por parte da professora com tamanha motivação e comprometimento 
demonstrados pelos alunos nessa atividade, pois além de produzirem o diálogo por escrito, já 
estavam se adiantando no planejamento da dramatização que aconteceria num futuro próximo.  
Antes e durante a produção, a professora coloca no quadro expressões comuns no contexto em 
questão no trabalho para que eles fossem fontes de apoio e consulta extras para a produção e de 
retomada caso alguma dupla não se lembrasse de algum uso ou significado das expressões 
peculiares àquele gênero textual que estão produzindo. 
A professora, ao passar pelas duplas e perceber temas repetidos do gênero em produção, orienta 
para que isso não aconteça já que existe um grande numero de possibilidades para eles 
escolherem numa situação de compra e venda. 
Algumas duplas solicitam a professora para ajudar quando querem utilizar uma expressão 
diferente o desconhecida ainda não estudada pelo grupo. 
Algumas duplas ajudam-se entre si. 
A professora recolhe o diálogo montado, leva para correção e combina com os alunos que trará o 
mesmo corrigido para que eles possam se preparar para a dramatização com certa antecedência. 
 
Aula 4 � Todos em um único círculo. A aula se inicia com uma breve revisão em inglês e 
excelente participação dos alunos. Eles se dispõem a explicarem para a professora a parte 
gramatical já estudada como forma de demonstrar que o conhecimento foi adquirido.  
Há intensa participação dos alunos e tentativa de entender a professora que nesse momento só 
utiliza o inglês. Eles sinalizam essa atitude pelas testas franzidas e olhar penetrante nos 
movimentos da boca da professora. 
Segue-se a aula com a correção da tarefa. A professora nomeia quem falará a resposta cada vez. 
Na leitura oral dessa aula, a professora também escolhe os leitores. Enquanto uns lêem, outros 
acompanham no livro ou olham para a os colegas leitores e alguns, ainda, conversam 
paralelamente. A grande maioria dos alunos leva a sério e demonstra interesse nas atividades de 
correção e leitura. Alguns levantam a mão como voluntários ou se oferecem verbalmente. 
Sempre que aparece um desafio ou um ponto gramatical novo, joga-se a pergunta para que eles 
olhando para o quadro explicativo do livro levantem hipóteses e concluam sobre o assunto. Só 
então acontece a explicação utilizando as participações deles anteriormente externalizadas. 
Quando se cria um ambiente de brincadeira como no momento de uma pergunta sobre a 
pronúncia da palavra because e a professora canta o trecho de uma musica, há certa demonstração 
já q a aula caracteriza-se por ser muito explicativa, de fixação e de prática. 
Na hora da correção dos exercícios, sempre se pede a resposta a sua respectiva justificativa. 
Nesse momento ratifica-se a compreensão dos alunos sobre o assunto e quais aqueles que 
precisam de mais atenção quanto à explicação. Às vezes, a professora troca o nome dos 
personagens pelos nomes dos alunos, isso ajuda a mantê-los atentos  e  chamá-los novamente 
para a atividade quando percebe-se algum tipo de distração. 
Depois de todas as correções, fixações e práticas escritas a professora convida todos para uma 
leitura em grupo, esse convite é muito bem aceito porque sabe que vão se levantar, se 
movimentar e haverá descontração porque já conhecem a dinâmica da atividade proposta. 
 
Aula 5 � A professora traz as situações apresentadas no livro para a realidade da sala de aula, 
cada um dá sua contribuição oralmente seguindo estruturas do livro para falar sobre a sua própria 
vida dentre as muitas possibilidades que eles podem utilizar. O gênero que o livro propõe é uma 
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carta de reclamação numa loja. Eles demonstram grande interesse. Apresentam exemplos de 
situações semelhantes dentro da vivência familiar de cada um. 
Após trocas de informações sócio-culturais sobre o que eles sabem sobre o gênero. Eles fazem o 
exercício proposto que tem um nível mais elevado de dificuldade, portanto decide-se fazer em 
grupo com a orientação da professora e participação individual. 
Sempre quando um colega demora ou tem dificuldade, outro se voluntaria com a expressão 
‘deixa eu’ ou levantando o dedo. Os exercícios foram realizados em grupo com respostas 
registradas no quadro para que os alunos acompanhem e copiem. Sempre quando solicitados, 
estão prontos a tentar oralmente mesmo sabendo que a resposta poderia estar errada e que seria 
corrigido pelos colegas e por mim. 
Nesse tipo de atividade a maior participação é dos alunos com mais facilidade na língua que 
servem de apoio para que os demais chequem se a resposta deles está correta e se conseguiram 
entender o tópico. 
Para alívio da turma, depois de um exercício com tanto esforço, inicia-se uma nova unidade. No 
momento de trabalhar com as figuras que ilustram as falas, a maioria faz grande esforço para 
entender a professora e responder em inglês mesmo que com palavras soltas. Às vezes, um aluno 
é nomeado para responder, quando ele não sabe, os demais colegas dão a resposta sem maiores 
constrangimentos porque isso já faz parte do cotidiano das aulas de inglês. Eles escutam o 
dialogo no CD já antenados nas leituras posteriores, isso os motiva a escutar atentamente. Existe 
muita concentração e atenção no acompanhamento do diálogo. 
 
Aula 6 � Realiza-se uma atividade de avaliação em pares sorteados. A professora pede para que 
todos se coloquem na frente da sala um ao lado do outro, cria um clima de descontração na hora 
do sorteio dos nomes. Alguns amigos estão de mãos dadas na esperança de serem sorteados na 
mesma dupla, mesmo assim ninguém se opõe a trabalhar com quem  foi sorteado apesar da 
expressão  demonstrar felicidade ou tristeza  em relação a dupla. Durante a atividade, no caso dos 
dois alunos não terem entendido algum enunciado, a professora é solicitada e, dentro do possível, 
dá uma ajuda para realizarem o exercício, já que é uma avaliação, não pode haver muita 
interferência da professora. 
 
Aula 7 � Apresentação dos diálogos produzidos em uma dramatização. Cada grupo tem uns 
minutos para preparar o cenário e tem a chance de se apresentar duas vezes se achar conveniente. 
No início, os alunos estavam muito nervosos, no transcorrer da atividade vão se tornando mais 
familiarizados e no final demonstram-se orgulhosos pelo resultado obtido. 
A professora ficou muito surpresa com a capacidade de superação dos alunos com mais 
dificuldade nessa atividade. 
O clima é descontraído, todos os alunos estão muito atentos nas perfomances dos outros colegas. 
 
Aula 8 �Aula tem como foco as habilidades de compreensão e produção oral com apoio do CD. 
Alunos ouvem com atenção o CD, inclusive quando a professora propõe para re-escutarem 
unidades antigas para adquirirem consciência de que aquele degrau já passou e que possuem 
melhor entendimento dos diálogos. 
Voluntariam-se para produção oral todo o tempo mesmo os que já participaram. 
A professora não deixa os alunos escolherem as falas, pois se assim o fizessem alguns alunos 
sempre escolheriam as maiores participações, dominariam os turnos e sufocariam os demais. 
A professora elogia o interesse da turma nas participações orais, pois esse fato não era comum há 
meses atrás. Naquela época quase que se tinha que implorar para que um ou outro participasse. 
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Corrige-se oralmente as tarefas de casa. 
A professora aproveita que o ponto é o posicionamento dos adjetivos e que o adjetivo excitng 
aparece numa frase caracterizando uma situação de sala de aula. Para pegar alguns dados a partir 
do questionamento: What’s an exciting class? 
No momento seguinte há a prática e fixação com exercícios em grupo, demonstram interesse 
através da participação oral do grupo como um todo. A professora salienta os alunos a respeito da 
melhora na pronúncia deles. 
Todas as respostas deveriam ser dada com justificativas para checar entendimento dos alunos já 
que estavam fazendo em grupo, um poderia apenas copiar a resposta e completar no livro. Para 
evitar esse tipo de situação e confirmar o aprendizado a justificativa foi uma boa saída. 
No final da aula, a professora sugere uma leitura professor-alunos onde a professor lê uma fala e 
os alunos todos junto as demais falas. A turma se diverte com a descontração da atividade, pois 
na leitura em grupo nem todos lêem ao mesmo tempo ou tem a mesma pronúncia das palavras. 
Foi um momento descontraído apenas com o objetivo de fechar a aula aproveitando o ambiente 
tão rico em participações e interações. 
 
Aula 9 � A aula acontece em um pequeno círculo de quatro alunos. No início da aula a 
professora ganha de Ana um presente feito exclusivamente para ela: um desenho colorido e com 
escritos em inglês feito pela aluna que não é das mais afetivas do grupo. 
A professora inicia a aula com a revisão da aula passada sobre favoritos através de perguntas-
respostas sobre itens favoritos de cada um. 
Ela aproveita que coincidentemente os quatro alunos que foram a aula são os que apresentam 
maior dificuldade para trabalhar a leitura de um diálogo e dar atenção mais individualizada a eles. 
Ninguém se opõe e até o Paulo que não é dos mais empolgados, se voluntaria em ser um dos 
personagens. Como o som estava emprestado, a professora leu para eles relembrarem as 
pronúncias e em seguida eles lêem.  
Recebem aplausos, elogios e ficam muito orgulhosos. Até o Pedro que geralmente participa, mas 
com um tom de voz bem baixo, participou oralmente  num volume mais alto. 
Relembra o ponto gramatical já trabalhado referente a can/can’t, utiliza mímica para que eles 
criem frases para praticar esse aspecto gramatical. Faz essa atividade em grupo e depois 
individualmente. 
Realização de exercícios em grupo, quando acerta a resposta o aluno tem que justificar e quando 
erra sugere uma discussão sobre o erro no grupo até chegarem ao consenso da resposta certa. 
O exercício proposto com maior grau de dificuldade é feito juntamente com professora e as 
respostas são colocadas no quadro. 
 
Aula 10 � Essa aula é uma revisão da aula anterior para que todos os alunos possam ter a 
oportunidade de escutar determinadas explicações pontuais que por acaso possam comprometer o 
aprendizado, uma vez que havia apenas quatro alunos na aula anterior. 
Pratica-se a compreensão oral de exercícios com apoio do CD. 
Os alunos demonstram interesse e atenção através do pedido de silêncio para os demais evitarem 
barulhos que pudessem atrapalhar o entendimento das falas no CD. No geral as repostas foram 
positivas ao exercício solicitado, pois durante a correção quase nenhum aluno questionou a 
resposta captada. 
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A atividade final da etapa da geração de dados foi a dramatização realizada pelos alunos 

ilustrando o que seria uma boa aula e o que seria uma aula ruim. A transcrição dessa atividade é 

apresentada também porque foi uma forma adaptada de fazer um fechamento mais concreto 

dentro das possibilidades dos alunos dos instrumentos tentando trazer à prática aquilo com que 

eles haviam contribuído nas suas falas. Como ao final dessa etapa o resultado foi um sucesso, 

uma vez que cada uma das representações fecham as ideias expressam em atitudes apresentadas 

nas apresentações, preferi apresentar a transcrição na íntegra 

 
REPRESENTAÇÃO DE UMA AULA RUIM ATRAVÉS DA DRAMATIZA ÇÃO 

 
Professora - Boa Tarde! (em tom alto, agressivo a professora se dirige sem material direto para o quadro sem olhar 
para os alunos e escreve as páginas que deverão ser feitas naquele dia). 
 
- Boa Tarde! (alguns alunos. Todos em silêncio num primeiro momento e depois começam as conversas paralelas 
enquanto ela escreve.) 
 
- Pode fazer? 
 
- No livro? 
 
- Eu não vou fazer. 
 
Professora - Por quê? 
 
- Esqueci o livro. 
 
- Eu não entendi. 
 
Professora - Lê de novo! (Professora se dirige ao aluno rispidamente em tom agressivo). 
 
- Eu não quero. 
 
(A professora passeia pela sala supervisionando com cara fechada a execução do exercício e não permite troca de 
informações ou quaisquer tipos de interação) 
 
- Professora, a gente só vai fazer isso na aula? 
 
- Só isso!?!( Outra aluna  responde ao comentário anterior em tom de ironia, pois  está indignada com a quantidade 
de exercício e com a metodologia da aula.) 
 
(Um aluno está de cabeça baixa, a professora bate na mesa dele com força.) 
 
Professora - Presta atenção! (Ela continua andando de um lado para o outro sem interagir.) 
 
- Eu ainda não entendi. 
 
Professora - LÊ DE NOVO! (A professora se dirige ao aluno em tom agressivo, esse mesmo aluno vira para trás 
para tentar uma explicação com o colega, enquanto  outras alunas também estão conversando mesmo que sobre 
outro assunto) 
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Professora - SILÊNCIO! SILÊNCIO! 
 
- Posso ir ao banheiro? 
 
Professora - Não! 
 
- E agora? (O aluno faz a mesma solicitação imediatamente depois da resposta negativa) 
 
Professora - Não! 
 
- Eu preciso beber água. (A professora ignora a solicitação, chega na mesa das duas alunas que estão conversando 
e bate com força) 
 
Professora - SILÊNCIO! (Fala bem alto em tom ríspido) 
 
(Um dos meninos que até agora não se pronunciou dá uma risadinha com a cabeça baixa para o livro.) 
 
Professora - Tá rindo de que? Tem algum palhaço aqui? (Todos riem) 
 
Professora - SILÊNCIO! Vou mandar vocês para a coordenação! SILÊNCIO! Faz o dever!(Sempre que se dirige a 
turma mantém a mesma atitude de grosseria e irritação) 
 
- \Professora, posso ir ao banheiro agora? 
 
Professora - Não! 
 
- E agora? 
 
Professora - Não! (O mesmo aluno que havia solicitado anteriormente, refaz a solicitação para atrapalhar e 
incomodar) 
 
Professora – Eva! (professora solicita a resposta da aluna) 
 
- 18. (A resposta está errada, mesmo assim a professora coloca a resposta no quadro demonstrando que não está 
nem prestando atenção no que os alunos fizeram. Ela quer apenas cumprir o programa da aula, não explica, não 
serve de mediadora para novos conhecimentos, não responde às dúvidas dos alunos) 
 
- Professora, tá errado. (Uma aluna corrige a professora, mas ela nem liga e mantém a resposta no quadro) 
 
(A professora olha para o aluno que está de gracinha para ir ao banheiro com uma cara tão brava que ele vai se 
afastando com a cadeira para trás.) 
 
Professora - Não tô achando graça nenhuma.  
 
Professora – Paulo, você. SILÊNCIO! (Ela pede a resposta ao aluno e ao mesmo tempo se dirige gritando para as 
meninas da conversa paralela) 
 
- Três vezes quatro... (O clima da aula é péssimo, a professora repreende o tempo todo, é ríspida com os alunos. As 
interações, quando acontecem, se limitam às questões da correção. Mesmo assim, não se impõe frente aos alunos, 
demonstrando que o autoritarismo não garante o respeito. Prova disso é que os alunos debocham dela, quando  vira 
para o quadro) 
 
- Catorze. 
 
Professora - Errado! 
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Professora - Eva. 
 
- Oito. 
 
Professora - Pedro. (passa a vez para o Pedro sinalizando que a Eva havia também dado a resposta errada) 
 
- Doze. 
 
Professora - Parabéns. (Faz um elogio, mas mantém o uso de tom sarcástico) 
 
- Professora, você tá bem hoje? 
 
Professora - Vai para a coordenação agora! Vai! Agora! (Pega a aluna que fez o comentário anterior  pelo braço e 
coloca isolada das demais no fundo da sala.) 
 
(Quando ela vira para o quadro os alunos fazem uma piadinha.) 
 
Professora - SILÊNCIO! Eva, você também quer ir pra lá? (Pega outra aluna pelo braço) 
 
Professora - Vai logo! Tá rindo? 
 
- Professora, como que faz a conta? 
 
Professora - É assim ó!  
 
Professora - Pronto! (Com muita má vontade, a professora não explica apenas desenvolve o cálculo no quadro para 
os alunos responderem) 
 
Professora - Pedro. SILÊNCIO! (Segue a correção nomeando outro aluno para a resposta do próximo exercício, 
sem esclarecer a dúvida dos alunos, pois apenas desenvolveu o cálculo para os alunos copiarem.. No mesmo 
instante, dirige-se novamente gritando a outro grupo que estava conversando) 
 
- Quatro? 
 
Professora - Paulo. 
 
- Não sei. 
 
Professora - Sofia. 
 
- Quê? 
 
Professora - Tá me ouvindo? Não é para falar! Fica direito! Quanto é a conta?( A aluna está perdida na correção 
porque estava conversando o tempo todo, a professora solicita dela a resposta  a fim de que se cale e sabendo que a 
aluna não saberia onde estavam no exercício e nem saberia a resposta já que com a conversa paralela durante a 
execução do exercício, ela não teve tempo suficiente para terminá-lo.) 
 
- Nove?( Outro aluno do grupo sugere a resposta) 
 
Professora - Até que enfim alguém pensa nessa turma!!! Pelo amor de Deus, vocês estão ouvindo? 
 
- Ninguém sabe!! (Alguém reclama que não estão aprendendo daquela forma, mas a professora mantém a mesma 
prática desenvolvida até aqui) 
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Professora - Querem ver quem vai acertar agora. Presta atenção. Vira para frente! (Utiliza  um tom de ameaça 
pelos alunos demonstrarem que não estão entendendo uma vez que estão dando respostas erradas na maior parte 
nas vezes em que são solicitados a participarem da correção) 
 
- Tá bom! Já virei. (Pega no braço para fazer menina virar à força.) 
 
- Ai minha cabeça! (Na uma batida na cabeça da mesma aluna.) 
 
- E você, vem para cá! Vem pra cá agora! (Puxando o aluno pelo braço) 
 
- É vinte! 
 
- Que aula mais chata!! Preferia ter aula com a minha vó. 
 
Professora - SILÊNCIO!  Quem sabe responder? Ninguém? 
 
( Algum aluno faz uma gracinha) 
 
Professora - Já perdeu a graça, hein! Vai para a coordenação!  
 
- Onde é a coordenação? (O aluno pergunta em tom irônico, alto e desrespeitoso, pois todos sabem onde fica a 
coordenação já que a mesma se situa ao lado da sala da turma.) 
 
Professora - É ali do lado. (Pega o menino e encaminha para a porta direcionando-o para a coordenação.Quando 
volta para a sala, o aluno que havia levantando o braço para responder está com a cabeça deitada sobre a mesa.) 
 
Professora - Acorda! Senta direito! (A professora bate na mesa dele.) 
 
- Catorze. 
 
- Vinte e oito. 
 
(A professora olha para o relógio, percebe que a aula está acabando e começa a escrever no quadro a tarefa de 
casa. Quer dizer, eles não fizeram todos os exercícios de aula e nem os corrigiram, ela não explicou as dúvidas, não 
manteve o controle do grupo e já está marcando tarefa de casa sem fixação para corrigirem na próxima aula). 
 
- Ô professora, eu já tive um papinho na coordenação e ela me mandou voltar. 
 
Professora - Anota ai na agenda! Anda! Anota agora! Já anotou? Quero ver! Quero ver amanhã se já fez! Eva pode 
sair. 
 
- Por que acabou a aula?Ou é para ir para coordenação também? ( A aluna também usa de ironia com a 
professora, pois sabe que a aula  já está acabando e a professora está dispensando os alunos) 
 
Professora - Sofia, pode sair! 
 
Professora - Pedro... 
 
Professora - Vão embora! 
 
(A professora é agressiva e ríspida com os alunos o tempo todo. Não permite interação entre eles e o seu 
relacionamento caracteriza-se por ser desrespeitoso, agressivo, ríspido, sem nenhum tipo de  afetividade. Os alunos 
chegam a demonstrar med. Há desmotivação com a matéria, desrespeito com a professor e distração com conversas 
paralelas. O contexto da sala não permite um ambiente de aprendizagem.) 
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REPRESENTAÇÃO DE UMA AULA BOA ATRAVÉS DE DRAMATIZAÇ ÃO 
 

(A professora entra alegre, interagindo com o grupo chamando a turma para si.) 
 
Professora -Vocês se lembram da musiquinha da aula passada? Então vamos lá...(Ela utiliza essa fala como um 
convite, os alunos estão descontraídos e acompanham o clima alegre da professora. Eles aceitam cantar com a 
professora demonstrando muita motivação.) 
 
- O tomatinho vermelho veio para aula. 
 
Professora - Deixa-me ver o dever de casa no caderno. (Professora pega o diário para fazer anotações sobre quem 
fez e quem não fez a tarefa de casa.) 
 
-Olha, mas eu fiz. (Esse aluno não encontrou o caderno) 
 
- Olha! Vai perder ponto de participação, mas como você e um aluno legal, vou te dar uma chance. A professora 
passa de mesa em mês olhando os cadernos e fazendo um visto nos mesmos.  
 
Professora - Você fez? 
 
-Não, porque eu não consegui fazer, porque eu tava com dúvida. 
 
Professora - E a sua? 
 
Professora - Não fez a número três por quê? 
 
- Porque eu não tava conseguindo. 
 
Professora - Que dia é hoje? (A professora vai ao quadro, escreve a data faz um desenho de sol para indicar o clima 
e mesmo quando um aluno faz uma observação pejorativa sobre a letra da professora no quadro, ela retribui com 
outra brincadeira e continua alegre.) 
 
Professora - Então tá! Quem teve dúvida em alguma coisa? 
 
(Os alunos que haviam sinalizado as dúvidas na hora que ela estava checando que havia feito ou não levantam os 
dedos) 
 
Professora - Então vamos ver se alguém prestou atenção em alguma coisa na aula passada. Quem pode explicar? O 
que é paisagem? 
 
- Paisagem é tudo que a gente vê e sente.  
 
- É a natureza que o homem não consegue transformar. 
 
Professora - Essa é boa! Vamos lá.. E qual é a outra dúvida? 
 
- Ela falou a mesma coisa que eu. 
 
-A outra dúvida é sobre escala. 
 
Professora - O que você não entendeu sobre escala?  (A professora vai até a mesa da aluna) 
 
- Eu entendi, o que eu não entendi foi a número três sobre zona rural. Eu também não entendi muito bem o que é 
êxodo rural 
 
Professora - Vamos lá, Ana, o que é êxodo rural? 
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- É a saída das pessoas da zona rural para a cidade  em busca de melhores condições de vida. 
 
Professora - Ah, tá! A Ana sabe. Entendeu agora, colega? Então escreve aí com suas palavras. 
 
- Tá!! Agora que está acabando  a aula, vamos cantar de novo a musiquinha,só que todo mundo de pé andando 
atrás de mim como um trenzinho. E tem que bater palmas também!!! 
 
- O tomatinho pela estrada voltando para cara, coitado do tomatinho! Ketchup virou. Ketchup virou...(Todos 
cantando enquanto a professora dá uma volta na sala, quando chega no seu lugar olha para o quadro e faz o 
comentário que segue) 
 
Professora - Eu esqueci uma coisa... de desenhar a carinha do solzinho no quadro para alegrar a sala de aula. 
 
Professora - Então tá, tchau!!! Para não atrapalhar a próxima aula. 
 

 Após apresentação dos dados gerados, resolvi fazer a categorização em duas fases. Na 

primeira, apresento as concepções de alunos sobre tópicos recorrentes e relevantes ao tema, sendo 

esses relacionados às perguntas de pesquisa. Na outra fase, decidi categorizar dialogando com a 

parte teórica. Cada categoria foi um dos conceitos trabalhados por estudiosos da área 

apresentados na primeira parte da pesquisa e agora concretizados nas falas dos alunos. 

 

6.1 Concepções e opiniões dos alunos. 

 

As duas subseções que se iniciam agora vão aprofundar a relação do referencial teórico 

com os dados gerados. Na primeira subseção foram criados quadros com ideias relevantes tema 

central da pesquisa e os repertórios interpretativos referentes a cada uma delas. Na segunda 

subseção há o desenvolvimento de alguns dos conceitos utilizados no referencial teórico através 

da utilização das contribuições dadas pelos alunos. Ambas as subseções apresentam minhas 

apreciações ao final de cada item.  

 

6.1.1 Características de uma boa aula 

 
Alunos RI 

 

 

Ana 

 

Todo mundo participar ... (Entrevista semi-estruturada) 

Ela fez brincadeira... (Entrevista semi-estruturada) 

A que foi diferente no jeito de sentar, no jeito de aprender... (Entrevista semi-estruturada) 

Aquela que tinha que montar o diálogo na aula de inglês. (Entrevista semi-estruturada) 
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Eva 

 
Para mim, eu acho que tem que ter explicação, tem que ter dedicação ao que você está fazendo ali 
naquela hora e acho que é isso o fundamental, você saber o que está fazendo, prestar atenção naquilo e 
ter uma boa explicação. (Entrevista semi-estruturada) 
 
Em inglês, eu gostei daquela aula que você fez com a gente, que teve as perguntinhas, aí a discussão,.. 
(Entrevista semi-estruturada). 
 
Que teve teatrinho e tal... (Entrevista semi-estruturada) 
 

 

Isabel  

 
Sei lá, é quando eu participo. (Entrevista semi-estruturada) 
 
Quando a gente fez as apresentações. (Entrevista semi-estruturada) 
 

 

Paulo 

 
É o professor saber explicar direito, deixa eu ver mais, e o aluno colabora. Não ficar falando muito. Não 
ficar falando na hora da explicação. (Entrevista semi-estruturada) 
 

 

Paula 

. 

 Aula que a gente aprende coisas novas. (Entrevista semi-estruturada) 

Falando, brincando, por exemplo,... (Entrevista semi-estruturada) 

 

 

Helena 

 
Então, para mim, uma boa aula seria se todos participassem e tivesse  variedade, não ficasse sempre a 
mesma coisa. (Entrevista semi-estruturada) 
 

 

Rita 

 

Olha, eu acho quando a professora explica bem, quando o aluno não entende e pergunta e ela tem  a 
vontade de explicar de novo. (Entrevista semi-estruturada) 
 

 

Marcos 

 
Uma aula divertida que tem entretenimento. Nem só lê, nem só fala, faz uns joguinhos de vez em quando 
e, tipo, umas coisas. (Entrevista semi-estruturada) 
 
A melhor aula de inglês foi a do joguinho você falava a frase e  a gente mostrava a figura. .(Entrevista 
semi-estruturada) 
 

 

Sofia  

 
Quando tem exercício para corrigir oralmente e em voz alta e quando a professora explica matéria nova. 
(Entrevista semi-estruturada) 
 

 

Maria 

  
Todo mundo participando, sem ninguém ser excluído. Participando muito das atividades. (Entrevista 
semi-estruturada) 
 
Quase a última, aquele texto que eu li. É foi essa. Foi uma das melhores. (Entrevista semi-estruturada) 
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Pedro 

 
Tem que ter a leitura em voz aula dos diálogos de forma dramatizada  e etc. (Entrevista semi-estruturada) 
 

 

 

 

Beatriz 

 
Uma aula que tenha assuntos interessantes, (...) Alguma aula que seja legal para os alunos que tenha 
alguma coisa dinâmica, um jogo que tenha alguma coisa que a gente entra no assunto brincando. 
(Entrevista semi-estruturada) 
 
Em sala a melhor aula foi a que a  professora  fez um joguinho e usava o dicionário, era um jogo da 
memória. (Entrevista semi-estruturada) 
 
De inglês, foi aquela do jogo também, que a gente fez um joguinho da memória. (Entrevista semi-
estruturada) 
 

 

Laura 

 
Quando eu consigo estudar, quando eu aprendo as coisas. (Entrevista semi-estruturada) 
 

Quadro 14 – características de uma boa aula 

A partir dos repertórios apresentados no quadro acima sobre uma boa aula, podemos 

observar a recorrência de aulas interativas, com atividades variadas, de interesse do aluno, 

participação oral e interlocução.  

Nas aulas de inglês, as atividades mais mencionadas se caracterizam pela participação 

através de atividades de leitura ou correção oral em voz alta de exercícios escritos previamente 

realizados. Eles também mencionam as aulas em que houve a criação de jogos em inglês, 

transformando o momento de aprendizagem em um período em que o idioma passa a fazer 

sentido para eles de forma prazerosa e lúdica. Além disso, alguns preferem as atividades de 

dramatização ou leitura dramatizada de diálogos. 

Assim sendo, os participantes demonstram que acreditam que todos devam ter vez e voz, 

inclusive e ,especialmente, o professor, em determinados momentos, pois, apesar da demanda 

pela participação, reforçam a ideia de que a aprendizagem precisa acontecer num ambiente onde 

o professor tem o papel definido no ensino e que isso deva acontecer com colaboração e 

concentração. Ratificam que a escola é lugar de aprendizagem por excelência, mas salientam que 

a maneira como isso deva acontecer é que precisa ser o foco.  

Na concepção dos alunos, a boa aula de inglês deve seguir uma metodologia que contemple 

diversos tipos de atividades; as de cunho oral prevalecem como as mais motivadoras. Eles 

reconhecem a importância de tais atividades para dinamizar as aulas e torná-las mais 

significativas, uma vez que sentem que podem se apropriar do idioma em práticas que lhe são 

comuns e familiares.   
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6.1.2 Comentários sobre trabalho em grupo 

 

Alunos RI 

 

Ana 

 
Para mim tanto faz trabalhar em duplas, mas eu prefiro quando é um amigo e também para ensinar e 
aprender. .(Entrevista semi-estrutura) 
 
 

 

Eva 

 
Porque acho que fala mais com seu amigo e pode perceber o outro lado que eles não demonstram na 
aula. (Entrevista semi-estrutura ) 
 

 

Isabel 

 
Eu também prefiro trabalhar com o grupo. Ele me ensina, e eu ensino quando ele não sabe. ( Entrevista 
semi-estruturada) 
 

 

 

 

 

Paulo 

 

Eu prefiro os três tipos: em duplas, em grupo ou individual. (Entrevista semi-estruturada) 

 

Às vezes, porque eu fiz isso com o Pedro. Eu fiz o trabalho sozinho e não deixei dar idéia. 
Às vezes, eu deixo dar idéia como quando eu fiz com a Laura. (Grupo de discussão sem intervenção) 

 

Na outra atividade que realizamos em grupo você trabalhou com quem? 
Laura. 
Com quem você preferiu trabalhar? 
Com a Laura porque ela fala mais. ( Entrevista semi-estruturada) 
 

 

Paula 

 
Você gosta de trabalhar em grupo? 
Sim. ( Entrevista semi-estruturada) 
 

 

Helena 

 
Você gosta de trabalhar em grupo? 
Gosto. 
Você prefere trabalhar em grupo do que trabalhar individualmente? 
Prefiro. (Entrevista semi-estruturada) 
 

 

Marcos 

 
Você gosta de trabalhar em grupo? 
Gosto, porque a gente pode dividir as ideias. (Entrevista semi-estruturada) 

 

 

Sofia 

 
Você gosta de trabalha em grupo ou duplas? 
Os dois, mas eu prefiro em grupo. 
Por quê? 
Porque eu gosto de ver como é que a resposta é, e aí eu tenho que juntar para ver como é a resposta 
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certa. (Entrevista semi-estruturada) 
 

 

Pedro 

 

Eu discordo porque eu prefiro trabalhar em duplas. (Grupo de discussão sem intervenção) 

Você prefere trabalhar em grupo ou só? 
Em grupo,... ( Entrevista semi-estruturada) 

 

Beatriz 

 
Essa atividade que você mencionou foi em grupo, né? 
Hum..hum... 
Você prefere trabalhar em grupo? 
É em grupo. (Entrevista semi-estruturada) 
 

 

Laura 

 
Nas aulas que a gente trabalhou em grupo. Quando você trabalha em grupo, você trabalha melhor? Em 
dupla? 
Sim. (Entrevista semi-estruturada) 
 

Quadro 15 - Comentários sobre trabalho em grupo 

Nesse recorte feito das falas dos participantes sobre trabalho em grupo, fica claro que há 

consenso quanto à preferência por esse tipo de atividade. Os participantes reconhecem as 

atividades em grupo como produtivas no conteúdo e forma, isto é, na relação com o outro 

identificam que podem aprender e ensinar. 

Nas aulas de inglês essa prática é constante e o alunos sentem que ao trabalhar em grupo a 

exposição frente ao grupo é dividida com os demais componentes. Na leitura dramatizada e nas 

dramatizações, as relações ficam muito intensas pela troca de conhecimento: uns contribuem com 

a melhor domínio oral do idioma; outros têm facilidade na performance; outros, ainda, são 

criativos nos recursos que podem utilizar para enriquecer a atividade. 

Nas leituras em voz alta de diálogos do livro, ou quando os aluno entram no papel dos 

personagens, sentem-se mais à vontade também para errar ou pedir ajudar na hora da dificuldade. 

Esse tipo de situação fictícia promove uma participação mais colaborativa por parte de todos.  

Quando utilizam a língua significativamente, respondendo a perguntas contextualizadas da 

professora, os participantes sentem-se confiantes porque, mesmo não estando apoiados num texto 

escrito, a prática e o contato com a língua a que são expostos durante as aulas os deixam menos 

apreensivos e mais à vontade com o inglês. 

Nas falas apresentadas no Quadro 15, há também muitas menções à preferência por 

atividades em grupo com os amigos mais próximos. Entretanto, quando solicitados a trabalhar 

com outros com quem eles não têm muito aproximação, participam embora com menos 
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entusiasmo. Os alunos apresentam suas preferências, mas se colocam abertos a outros tipos de 

relações que enriquecerão seu desenvolvimento. 

 

6.1.3 – Tipos de atividade de aprendizagem de preferência dos alunos 

 

Aluno RI 

 

Ana 

 
Eu prefiro ler o diálogo. (Grupo de  discussão com intervenção) 
 
Falar diálogo. (Grupo de  discussão com intervenção) 
 

 

 

Eva 

 
Eu queria estar no grupo que faz a correção oralmente porque, tipo assim, eu fazendo a correção do que 
eu fiz... (Grupo de discussão com intervenção) 
 
Sempre voluntária quando sabe que vai haver alguma atividade de leitura...  (Diário da professora –
Aula 1) 
 
Aí, passei a gostar de ler e de participar mais. (entrevista semi-estruturada) 
 

 

Isabel 

 
De responder as perguntas e ficar lendo. (Entrevista semi-estruturada) 
 

 

 

Paulo 

 
Qual foi a melhor aula de inglês? 
Foi a das correções com leituras Por quê? 
Porque a turma participou mais. (Entrevista semi-estruturada) 
 
Eu também prefiro o CD. (Grupo de Discussão com intervenção) 
 

 

Paula 

 
A aluna está com tanta vontade de contribuir com participação oral que mal para sentada,... (Diário da 
professora - Aula 8) 
 
Prefiro ler oralmente os diálogos,... *(Grupo de discussão com intervenção) 
 

 

Helena 

 
Eu preferia estar na leitura porque eu gosto de ler*   
 
Eu prefiro dramatizar o texto. (Entrevista semi-estruturada) 
 
 

 

Rita 

 
A leitura oral, porque eu gosto de ler. (Entrevista semi-estruturada) 
 
Quando fala, eu gosto. (Entrevista semi-estruturada) 
 

  
Eu Gostaria de estar no grupo que tá lendo, mesmo (Grupo de discussão com intervenção) 
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Marcos  
Ouvir o CD. (Grupo de discussão com intervenção) 
 

 

 

Sofia 

 
As de inglês eu gosto quando tem diálogo. ( entrevista semi estruturada) 
 
Participar da aula oralmente. (Grupo de discussão com intervenção) 
 
No grupo que lê porque gosto de ler alto, grupo de leitura oral. (Grupo de discussão com intervenção) 
 
Eu concordo porque quando eu leio eu aprendo. (Grupo de discussão sem intervenção) 
 

 

 

Maria 

 
Participa da correção oral com empolgação. (Diário da professora – Aula 1 ) 
 
Tem excelente participação oral na leitura dos diálogos.* (Diário da professora – Aula 9) 
 
O grupo que tá lendo o texto.* (Grupo de discussão com intervenção) 
 
Gosto das quatro mais ou menos nessa ordem: corrigir, ler o texto lá do livro, ouvir o CD. (Grupo de  
discussão com intervenção) 
 

 

Pedro 

 
Você gosta de ler?* 
Gosto. (Entrevista semi-estruturada) 

Participar da aula oralmente. (Grupo de discussão com intervenção) 
 

 

Beatriz 

 
A aluna está com tanta vontade de contribuir com participação oral que mal para sentada,..(Diário da 
professora) 
 
Eu prefiro dramatizar o negocinho do texto, lendo e fazendo. (Grupo de discussão com intervenção) 
 
Eu gostaria de estar no negócio do CD. (Grupo de discussão com intervenção) 
 

 

 

Laura 

 
Leitura oral.* (Grupo de discussão com intervenção) 
 
Ouvir o CD.  (Grupo de discussão com intervenção) 
 
São as perguntas. Eu consigo gravar mais. (Entrevista semi-estruturada) 
 
Tem excelente participação oral na leitura dos diálogos. (Diário da professora – Aula 9- Aluna Laura) 
 

Quadro 16 - Tipos de atividades de aprendizagem 

*Leitura em voz alta  

 

Esses relatos respondem mais diretamente aos questionamentos propostos como objetivo da 

pesquisa, pois os alunos são indagados mais especifica e diretamente sobre tipos de atividades 
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realizadas em sala e demonstram, através de suas respostas, que as atividades orais são as mais 

interessantes. 

Os dados apresentados no quadro são  muito importantes em função de ter sido essa 

questão a que mais despertou a curiosidade para o início da pesquisa. Eles não identificam 

atividades que não as de natureza oral como capazes de estimulá-los e tornar a aprendizagem 

mais significativa. 

 Os alunos, em vários momentos da pesquisa, relatam a preferência pelo uso oral da língua. 

Esse relato é feito tanto em resposta a uma pergunta específica sobre atividades orais ou mesmo 

em resposta a perguntas mais gerais. Tal fato pode ser confirmado nas falas de X, Y, Z transcritas 

no Quadro 16 acima. 

Esses dados confirmam o questionamento gerador desta pesquisa, pois revelam que a 

demanda por atividades orais é uma realidade. Para eles, os tipos de atividades orais pode variar, 

mas é o fazer uso e estar em contato com a língua oral que implica, nas suas concepções,  no 

verdadeiro aprendizado do idioma. Percebem e diferenciam os tipos de atividades orais e 

exemplificam com situações vivenciadas por eles na prática da sala de inglês. 

 

6.1.4 Percepção do desempenho oral 

 

Alunos RI 

 

Ana 

 
Professor corrigindo, a professora corrigindo a tarefa oralmente. Porque melhora a leitura e tá 
corrigindo o erro. (Grupo de discussão com intervenção) 
 
Porque melhora a leitura* e tá corrigindo o erro... (Grupo de discussão com intervenção) 
 

 

Eva 

 
Reivindica sua participação, pois sabe que todos participarão oralmente, mas a professora pula sua vez. 
(Diário da professora – Aula 8) 
 

 

Isabel 

 
...a aluna tem consciência e comenta sobre seu progresso quanto à produção oral. (diário da professore-
Aula 1) 
 

 

Paula 

 
Porque eu sou muito, muito, muito tímida. Aí, por exemplo, quando passam alguns meses eu já me solto 
mais. Aí, eu tinha vergonha no início de ler. (Entrevista semi-estruturada) 
 

  
Eu acho que agora a minha pronúncia está melhor. (Entrevista semi-estruturada) 
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Helena Já melhorei muito na questão de entender em inglês do que o ano passado. (Entrevista semi-estruturada) 
 
 

 

Rita 

 
Desde o ano passado, você entende e fala mais em inglês? 
Muito mais. (Entrevista semi-estruturada) 
 

 

Marcos 

 
E esse ano você aprendeu o quê?O que você mais aprendeu? 
Quando você fala. 
 

 

Maria 

 
Em inglês só um pouco. Do ano passado para cá, eu aprendi muitas coisas novas, tipo, no diálogo, na 
leitura*, na fala. (Entrevista semi-estruturada) 
 

 

Pedro 

 
Mas você melhorou um pouco, né? 
Muito. (Entrevista semi-estruturada) 

 

 

Beatriz 

 
Até o final do ano passado, a gente só sabia verbo. Não sabia falar uma frase. Ah! Eu tenho uma 
schoolbag. Agora, eu sei. Agora aprendeu um diálogo para se comunicar, igual a gente aprendeu. 
(Entrevista semi-estruturada) 
 

 

Laura 

 
Você acha que desde o início do ano até hoje você consegue entender e falar mais inglês? 
Hãm hãm.. Porque antes eu não sabia e agora com as aulas melhorou. (Entrevista semi-estruturada) 
 

Quadro 16 - Percepção do desempenho oral 

* Leitura em voz alta 

O quadro acima ilustra a capacidade que os alunos demonstraram de perceber a melhoria de 

seu desempenho oral na LE, pois conseguem identificar e pontuar o tipo de atividade em que o 

aprendizado da língua ocorreu. Vemos que, para eles, as atividades orais são importantes na 

aprendizagem e que é através delas eles que conseguem perceber o progresso atingido, 

comparando seu desempenho em práticas anteriores. 

Ratificam a motivação que essas atividades promovem não só para o uso significativo da 

língua, como também para o desenvolvimento de capacidades que, após a prática em sala de aula, 

podem vir a ser utilizadas nos demais contextos da vida de cada um.  

Os dados também demonstram que as atividades orais na LE podem exercer um papel 

relevante no amadurecimento geral desses jovens.  Ao desenvolverem a capacidade comunicativa 
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oral na LE, tornam-se indivíduos mais confiantes para atuar socialmente mesmo que não seja na 

própria LE. 

 

6.2 O diálogo do aporte teórico com os dados. 

 

Após me deter, num primeiro momento da análise, aos alguns tópicos da seção anterior que 

também darão base para as conclusões desse estudo, assim como auxiliarão nas repostas às 

perguntas orientadoras da pesquisa, apresento na seção que segue um diálogo mais direto das 

falas com a teoria desenvolvida na primeira parte do trabalho. 

Com a utilização de um número considerável de instrumentos de geração de dados, a 

quantidade de falas enriquecedoras e esclarecedoras produzidas e disponibilizadas pelos 

participantes foi imensa. Dessa forma, como pesquisadora aplicada não poderia perder a riqueza 

dos dados que ficou a minha disposição para enriquecer essa análise. Foi por isso que resolvi 

selecionar alguns dentre os muitos trechos das falas que trazem à tona conceitos aprofundados na 

parte de fundamentação teórica, pois com suas contribuições os alunos tornam contemporâneos 

os conceitos escolhidos para embasar esse estudo e que foram desenvolvidos há quase um século 

atrás. 

Nas divisões da subseção que dão sequência a esse capítulo, eu concretizo alguns dos 

conceitos utilizados na teoria com falas que os ilustram, dentro da linguagem que é própria dos 

participantes da pesquisa, já que os trechos trazem à tona conceitos aprofundados na parte de 

fundamentação teórica, destacando como as contribuições dos alunos tornam contemporâneos os 

conceitos escolhidos. 

 

6.2.1 Atividades orais pautadas na interação e no dialogismo 

 

A aluna está com tanta vontade de contribuir com participação oral que mal para sentada, assim como a Paula e a 
Beatriz. 
(Diário da professora – Aula 8) 
 
Porque quando eu tô falando e assim tá todo mundo escutando, de repente alguém tem uma resposta e quer 
participar também. Aí a professora tira minhas dúvidas e os outros também entram no negócio.  
(Grupo de discussão com intervenção – Aluna Eva) 
 
Quando percebe que não vai haver esse tipo de atividade, ela dá sugestões para que isso aconteça durante a aula. 
(Diário da professora – Aluna Eva – Aula 2)) 
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Eu concordo porque a interação do professor com o aluno é importante. 
(Grupo de discussão sem intervenção - Aluna Eva) 
 
Vê o Pedro, ele na aula é super calado, quando ele ficou comigo, com a Isabel e com a Beatriz, ele ficou super 
falante. A gente fica puxando assunto com ele lógico que não durante a aula, mas quando tem um tempinho a gente 
fica sabendo mais sobre ele e pede para ele se soltar, né? 
(Entrevista semi-estruturada – aluna Eva) 
 
...que numa parte fosse aula e na outra parte perguntas para as pessoas o que elas gostaram da aula. Para não ficar 
assim aula, aula, aula. 
(Entrevista semi-estruturada – Aluna Eva) 
 
Para mim é mais fácil porque a gente divide as tarefas e não fica tudo com a mesma pessoa, depois troca. 
(Entrevista semi-estruturada- Aluno Paulo) 
 
Eu gosto de trabalhar em dupla até pela amizade crescer e ter novas amizades.  
(Entrevista semi-estruturada – aluna Helena) 
 
Mostra-se solícita ao pedido de ajuda da Isabel durante a correção oral em voz alta dos exercícios realizados no 
livro..  
(Diário da professora – Aluna Beatriz - Aula 1) 

 
Essas falas também confirmam a motivação inicial da pesquisa, pois conforme já visto nos 

quadros da subseção anterior, os alunos ratificam a demanda por atividades de natureza oral, 

considerando-as mais motivadoras e significativas para a aprendizagem. Nesse ponto, podemos 

perceber que o motivo pelo qual há essa solicitação por parte dos alunos tem a ver com a 

percepção de que essas atividades promovem e são promovidas pela interação e o diálogo.  

Para os participantes, interagir, manter contato, dialogar são diferentes elementos 

constitutivos de uma mesma ação. Uns, com mais clareza, conseguem identificar que tais 

elementos fazem parte das atividades orais desenvolvidas em sala de aula, o que os leva a 

relacionar tais práticas com situações da vida cotidiana fora do contexto escolar.    

 

6.2.2 Atividades orais mediando a aprendizagem. 

 

A aluna comenta com a professora que o jogo ajudou-a a entender o imperativo. 
(Diálogo da professora –- Aluna Ana - Aula 1) 
 
Eu tenho uma dúvida ele já tá lá com a gente, eu vou pergunto e muitas vezes a minha dúvida é a dúvida de outros. 
(Grupo de discussão sem intervenção – Aluna Eva) 
 
...porque você, não sei, me faz falar e me expressar em inglês mais do que eu entendia o ano passado. 
(Grupo de discussão com intervenção – Aluna Eva) 
 
Paula, a melhor aluno do grupo, foi sorteada para trabalhar em dupla com Pedro, o com maior dificuldade, mas em 
nenhum momento mostrou-se insatisfeita. Ao contrário, ajudou-o na realização dos exercícios, explicou para ele o 
que deveria ser feito. 
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 (Diário da professora – Aluna Paula – Aula 6) 
 
Eu concordo porque descobrindo o que os alunos mais gostam, ele vai fazer com que eles aprendam mais rápido e 
com mais facilidade.  
( Grupo de discussão sem intervenção) 
 
Foi uma aula que a gente trabalhou muito com o CD.  
(Entrevista semi-estruturada – Aluna Sofia) 
 
Leitura oral ou silenciosa. 
Tanto faz, vai me ajudar de qualquer jeito.  
(Grupo de discussão com intervenção – Aluna Laura) 
 
Quando a gente criou, treinou, preparou e apresentou o teatrinho – comentário sobre a discussão de uma boa aula 
surgida em  de uma aluna com outra saindo da sala para o intervalo  
(Diário da professora – Aluna Laura - Aula 1) 
 

No recorte de falas acima apresentado podemos perceber que os alunos participantes da 

pesquisa, alguns mais conscientemente do que outros, reconhecem que as atividades orais, além 

de motivadoras, interessantes, interacionais e dialógicas, são também mediadoras da 

aprendizagem. Demonstram que, ao utilizarem essas atividades, passam a ser mediadores do 

aprendizado uns dos outros através da interação promovida pelas relações interpessoais que são 

postas em prática na sala de aula .  

Portanto, além do fato de tais atividades despertarem o interesse dos alunos porque são 

pautadas pelo dialogismo e a interação, conforme explicitado na seção anterior, os comentários 

dos alunos fornecem outra possível explicação para tal interesse tão evidente.  As atividades de 

natureza oral na aula de inglês são reconhecidas por eles próprios como mediadoras da 

aprendizagem por trazerem sentido ao que é aprendido. Os alunos reconhecem que essas práticas 

são relevantes na medida em que oferecem possibilidades de expressão em situações não só no 

contexto específico da aprendizagem do inglês como também fora do ambiente escolar. Trazem 

benefícios para suas vidas escolares, mas principalmente para sua vida pessoal no momento em 

que as atividades desenvolvem outras competências de nível social. 

 

6.2.3 As atividades orais na definição dos papéis sociais em sala 

 

Eu tinha vergonha porque eu não gostava de você no início. 
(Grupo de discussão com intervenção – Aluna Ana) 
 
Porque a gente não tinha conhecido você, a gente tinha vergonha, ficava com medo. Aí a gente, sei lá. A gente 
sempre esperava você pronunciar e ler para depois repetir.Aí, conforme a gente vai conhecendo a pessoa, melhor a 
gente se abre. 
(Grupo de discussão com intervenção - Aluna Eva) 
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É o professor saber explicar direito, deixa eu ver mais saber fazer o aluno participar, interagir... 
(Entrevista semi-estruturada – Aluno Paulo) 
 
...quando aparece um vocabulário que ele tem dificuldade em pronunciar, ele para e espera que a professora leia 
para que ele possa repetir corretamente,... 
(Diário da Professora – Aluno Paulo – Aula 2) 
 
A professora fala alto e os alunos vão respondendo, aí, a gente vê se a resposta tá certa ou não. (Entrevista semi-
estruturada – Aluna Sofia) 
 
A professora tem que dar joguinho, música. Ela tem que saber o que os alunos preferem e utilizar uma metodologia 
mais dinâmica. 
( Entrevista semi-estruturada – Aluno Marcos) 
 

As atividades orais privilegiam ambientes interacionais onde a hierarquia dos participantes 

fica menos limitada, na medida em que percebem que todos têm voz e vez no contexto 

educacional quando este prima pelo desenvolvimento de tais práticas orais. Além disso 

apresentam uma nova estrutura de participação e de papéis sociais em sala ao confrontar os 

participantes com desafios que buscam trazer para a sala práticas que envolvem situações 

cotidianas, leitura de diálogos, criação e dramatização de cenas, dentre as outras mencionadas 

anteriormente.  

Apesar de tais atividades promoverem a vivência de novos papéis sociais na sala de aula, os 

alunos ainda trazem consigo conceitos muito cristalizados da escola tradicional em que o aluno 

aprende e o professor ensina. Os novos e os antigos papéis  convivem na sala de aula de LE e, por 

vezes, podem se sobrepor, causando uma certa ambivalência. Algumas vezes, os alunos 

consideram o professor como aquele responsável pela matéria em si, pelo conteúdo a ser 

explicado e pela condução das atividades orais. Alguns participantes consideram que ao professor 

cabem determinadas funções e aos alunos outras, apesar de entenderem que as funções podem ser 

alteradas de acordo com a atividade proposta. 

 

6.2.4 Aprendizagem significativa e colaborativa nas atividades orais 

 

Ela gosta, dá um sorrisinho, relê conforme as colegas sugeriram. . 
(Diário da professora – Aula 2 - Aluna Ana) 
 
...porque tipo às vezes eu ensino o Pedro e às vezes até ele me ensina.  
(Grupo de discussão com intervenção – Aluno Paulo) 
 
Porque trabalhando em grupo, você sempre pode tirar as dúvidas, você pede ajuda ao colega, você pode ajudar o 
colega.  
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(Entrevista semi-estruturada – Aluna Helena) 
 
Tanto faz, eu posso ajudar, eu posso aprender.  
(Grupo de discussão com intervenção – Aluno Marcos) 
 
Gosto porque eu ensino mais e a pessoa me ensina mais. Aí fica mais fácil. 
(Entrevista semi-estruturada – Aluna Maria) 
 
Quando elas não sabiam, eu falava para elas, quando eu não sabia, elas me ensinavam. 
 (Entrevista semi-estruturada- Aluno Pedro) 
 
Porque eu vejo quem sabe falar e quem não sabe, eu ajudo. 
(Grupo de discussão sem intervenção – Aluna Laura) 
 
A do joguinho, que a gente teve que desenhar, pegar frase do manual e criar o jogo. Porque foi divertida e porque a 
gente viu para que servia. 
(Entrevista semi-estruturada – Aluna Paula) 
 
Eu gostei bastante porque a gente fez uma coisa diferente, além de tá aprendendo a gente não ficou parado lendo, a 
gente usou a criatividade. A gente se movimentou e a gente mostrou para os outros o que a gente realmente 
aprendeu.Se encontrarmos um turista americano em Copacabana dá até para se virar. 
(Entrevista semi-estruturada – Aluna Helena) 
 
Porque eu acho que a gente aprende mais no teatro, a fala em inglês, a gente fala mais alto, mais independente. 
(Entrevista semi-estruturada – Aluna Sofia) 
 
Eu acho que eu posso ir lá nos EUA comprar uma coisa falando inglês sem precisar de tradutor,...  
(Entrevista semi-estruturada – Aluna Beatriz) 
 

As participações acima ilustram o conceito de aprendizagem significativa exposto na 

fundamentação teórica desta dissertação e ratificam os pressupostos de que quando o aluno 

realmente vê sentido e significado naquilo que aprende, ele interage melhor, tem uma 

participação mais efetiva. A interação e a partcipação tornam-se, portanto, ferramentas 

facilitadoras e mediadoras da aprendizagem da língua. 

No caso das falas e observações acima, os alunos identificam as atividades dessa natureza 

como sendo mais pertinentes ao contexto educacional de ensino-aprendizagem quando se tornam 

verdadeiramente significativas para eles, ou seja, quando entendem a finalidade comunicativa da 

atividade oral proposta. Quanto mais relacionada a atividade for a situações que os alunos 

conseguem prever como relevantes para sua vida atual ou futura, maior será a participação de 

todos, como, por exemplo, no caso de uma possível viagem ao exterior mencionada por Beatriz 

ou de  conversa informal com um estrangeiro num ponto turístico da cidade aventada por Helena.    

As atividades orais também são excelente oportunidade para a realização de uma 

aprendizagem colaborativa. Os alunos apresentam como unânime essa questão. Ao serem 

questionados sobre o assunto, conseguem perceber que, na interação dialógica, podem colaborar 
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e receber a colaboração dos demais. Também reconhecem que a prática colaborativa, promovida 

pelas atividades orais, traz novas formas de organização para a sala e reconstrução dos papéis de 

cada um no contexto educacional, conforme mencionado anteriormente. Em relação às atividades 

orais vivenciadas, os participantes demonstram perceber que o par mais competente nem sempre 

deve ser o professor: ele próprio ou um colega pode ser o par mais competente, dependendo do 

conteúdo linguístico envolvido, ou de outro requisito qualquer necessário para a execução da 

tarefa. Por exemplo, aquele que demonstre ser mais espontâneo na dramatização ou seja mais 

criatvivo na montagem de um cenário ou de um jogo, pode vir a ser, naquele momento, o par 

competente, embora, em outra atividade, o colega que tenha uma maior domínio da língua possa 

assumir esse papel.  

A identificação por parte dos alunos tanto da aprendizagem significativa, como da 

colaborativa com as atividades de cunho oral, é mais um motivo pelo qual essas atividades são de 

preferência e interesse deles. Uma atividade só passa a ser interessante e motivadora quando o 

aluno se conscientiza da sua relevância.  
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7. Considerações Finais 

 

Neste capítulo, apresento minhas reflexões finais sobre a investigação guiada pelas 

perguntas da pesquisa, tentando respondê-las, em síntese, após a análise dos dados no capítulo 

anterior,  fazendo o fechamento do estudo conduzido. 

Os pressupostos teóricos através dos conceitos escolhidos e desenvolvidos na parte de 

fundamentação teórica foram essenciais para a forma de categorização dos dados, assim como a 

identificação dos repertórios interpretativos foi muito pertinente na etapa da análise propriamente 

dita, pois contribuíram na percepção das perspectivas dos alunos sobre atividades orais nas aulas 

de inglês. 

A investigação sugere que alguns dos meus pontos de vista foram corroborados pelas falas 

produzidas e mostrou novos modos de trabalho em sala, assim como revelou novas formas de 

desempenhar a prática docente mais consciente na tentativa de usar o conhecimento gerado para a 

melhora do meu desempenho profissional. 

 Retomando a primeira pergunta de pesquisa que buscava investigar sobre as possíveis 

razões pelo interesse dos alunos por atividades de cunho oral nas aulas de inglês, a partir de tudo 

que foi gerado, coletado e analisado, posso afirmar que o interesse é verídico e aparece como 

uma nova demanda da contemporaneidade nas aulas de LE. Os motivos para tal interesse são os 

mais variados; os participantes colocam que esse tipo de atividade aciona mecanismos que lhes 

são familiares da própria língua materna, consideram que essas atividades apresentam-se mais 

significativas para eles por conseguirem fazer sentido do que aprendem, identificam que é um 

tipo de prática que estimula a troca dos saberes  formais e cotidianos que os ajuda na vida escolar 

e pessoal, confirmam que as atividades orais estimulam a interação dialógica em que co-

participam do processo e promovem estreitamente de relações me sala, percebem que práticas de 

cunho oral facilitam a criação de um ambiente mais lúdico, interativo, participativo, extrovertido 

e dinâmico em sala, fato que facilita o processo ensino-aprendizagem. 

A segunda pergunta que se propôs a desvendar os tipos de atividades orais eram as mais 

motivadoras, podemos defini-las como as de caráter interacional com pares mais, ou menos 

competentes. Entretanto, as que não promovem interação para eles também são colocadas como 

muito interessantes, pois os lançam sempre em um novo desfio, os estimula a aprofundarem o 

conhecimento e eles conseguem relacioná-las com práticas do cotidiano. Também são 
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apresentadas as atividades orais de cunho lúdico como muito motivadores porque trazem a 

novidade para dentro da sala com aulas mais variadas e menos repetitivas. Tanto as interacionais, 

quanto as não-interacionais e, até mesmo, as lúdicas são práticas que eles elegem como as mais 

eficazes e efetivas no aprendizado da LE. Concluindo, não há como definir o tipo de atividade 

oral que seja mais motivador, o que a pesquisa confirmou foi o fato de  as atividades orais serem 

mais motivadoras do que as que não-orais. O motivo para isso tem a ver com a nova estrutura de 

sala de aula que o aluno contemporâneo requer, uma sala interativa e participativa em que ele se 

sinta parte do processo e com atividades de cunho oral que sejam familiares às práticas de sua 

vida cotidiana. 

A terceira pergunta de pesquisa que se dedicou às características do tipo de atividades orais 

mais motivadores tem a resposta bem próxima a da segunda pergunta. Os alunos, por escolherem 

as atividades orais já mencionadas, caracterizam-nas como as mais interessantes através de suas 

colocações, dos exemplos apresentados, da postura observada em sala de aula. Muitas foram as 

características percebidas após a análise dos dados gerados a partir de cada evento: as atividades 

apresentam alto grau de participação, interação, elas possibilitam maior estreitamento das 

relações interpessoais, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo, social e pessoal de cada 

um, são nessas atividades que os alunos se tornam capazes de criar sentido sobre o aprendizado 

do idioma de forma significativa, conseguem perceber a colaboração como uma aliada à 

aprendizagem e, consequentemente, despertam para a consciência de que o mais competente da 

linguagem nem sempre é o que tem maior domínio da língua estrangeira. Finalmente, práticas de 

cunho oral podem ser mediadoras da aprendizagem de conteúdo, mas também o são de 

experiência de vida. Elas ensinam muito mais do que língua, formam o aluno mais integralmente 

na medida em que introduzem à prática docente, atividades familiares às práticas rotineiras da 

vida cotidiana na contemporaneidade, já que somos todos co-construídos na alteridade, 

principalmente quando essa se dá oralmente. 

 

7.1 Contribuições da pesquisa e desdobramentos futuros 

 

Acredito que, assim como eu, um educador que tenha a oportunidade de ter acesso aos 

resultados das análises aqui contidas não serão os mesmos. Estou plenamente realizada por ter 

minhas perguntas respondidas no meu ponto de vista, dentre outras possibilidades que as mesmas 
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podem oferecer a partir de um outro olhar e ao mesmo tempo pude no decorrer do processo 

reconstruir-me como professora e como pessoa através da retomada de práticas já adormecidas na 

rotina do dia-a-dia de sala de aula e de vida. Sei que a Professora Elza que hoje conclui essa 

condução não é a mesma que a iniciou e isso me realiza como profissional e como pessoa. 

Para futuros desdobramentos podemos sugerir que um novo aporte teórico debruçado sobre 

os mesmos dados encontrem resultados cada vez mais aprofundados ou que um recorte nos dados 

possa ser pesquisado por essa ou demais áreas do conhecimento fonte de novos saberes a serem 

desvendados. São infinitas as possibilidades, uma vez que cada um que tiver a oportunidade de 

ler poderá tirar para si um ensinamento que possa melhorar suas práticas e sua vida com um todo. 

E assim, termino essa pesquisa como a iniciei desejando que essa árvore que um dia foi 

semeada e germinada ‘arvoreie’ com galhos capazes de abarcar novas descobertas a partir de 

bases teóricas com raízes bem profundas. 
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