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RESUMO 

Em consonância com: (1) as demandas de fluência dos participantes de 

um Curso de Letras/Inglês da Amazônia; (2) as necessidades da 
compreensão e da produção oral em língua inglesa dos professores de 
Inglês como Língua Estrangeira (ILE) em formação inicial e (3) a minha 

formação continuada e o meu letramento acadêmico na condição de 
professor-pesquisador e formador de professores de ILE, neste estudo, 
com base na Pesquisa Narrativa, relato  os procedimentos adotados 

durante a vivência em um  processo de didatização de gêneros discursivos 
orais difundidos pela prática de podcasting, atividade oriunda  do advento 

das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs). Neste processo, 
dialogo com teóricos que advogam o ensino de ILE norteado por 

abordagem que preceitue uma visão de linguagem como prática social, 
compreendendo o ensino também como uma atividade construída na 
interação e mediada pela linguagem. Para isso, lanço mão das noções de 

contexto de cultura e de contexto de situação da Linguística Sistêmico-
Funcional, contemplando o conceito de gênero e de registro. Como 
princípio e crença que defendo, os registros dos gêneros utilizados neste 

estudo possuem temáticas voltadas para o contexto da floresta 
Amazônica, oportunizando a construção de estratégias de ensino 

apropriadas ao contexto local para ensino da compreensão e da produção 
oral pela elaboração de tarefas. Durante a vivência, com base no 
paradigma reflexivo de formação de professores, os participantes 

produziram narrativas sobre o processo que foram analisadas conforme 
Ely, Vinz, Downing e Anzul (2001), que defendem a composição de 

sentidos na Pesquisa Narrativa. Ao reler e rescrever sobre as experiências 
vividas, elegi discutir sobre os seguintes temas revelados com maior 
ênfase pela escrita dos participantes: a pouca vivência em processos de 

didatização de gêneros orais; a relevância dos temas sobre o contexto 
para a formação do professor de ILE local; o trabalho colaborativo como 
estratégia para superar a deficiência de letramento digital, 

conhecimentos linguísticos e pedagógicos. Os sentidos que componho 
dessa vivência apontam para a mudança de paradigma que precisa ser 

estabelecida no ensino de ILE deste contexto e para o fazer pedagógico 
engajado com as questões histórico-socioculturais e o desenvolvimento 
das habilidades linguísticas de produção e de compreensão oral, 

sugerindo que as TICs devem ser implementadas progressivamente no 
contexto em questão durante a formação inicial do professor de ILE por 

meio de estratégias condizentes com as demandas de fluência e as 
deficiências ocasionadas pelo isolamento geográfico. 

 

Palavras-chave: Compreensão oral; Podcasting; Didatização; Pesquisa 

Narrativa, Linguística Sistêmico-Funcional. 
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ABSTRACT 

Considering the following conditions: (1) the fluency demands of  

students in an undergraduate program in Languages and 
Literatures/English in the Amazon region; (2) the listening and speaking 
needs of pre-service teachers of English as a Foreign Language (EFL); (3) 

my continuing education as a professor of EFL and my academic literacy 
as a teacher-researcher and pre-service-teacher trainer, this study, 
which is based on Narrative Inquiry, reports on a teacher experience of 

working didactically with oral genres through podcasting – an activity 
that emerged with the advent of Information and Communication 

Technology (ICT). Through this process, I engage with some theorists who 
promote teaching as a process that is driven by a concept of language as 
social practice. Subsequently, I make use of the notions of context of 

culture and context of situation, derived from Systemic Functional 
Linguistics, as well as the concept of genre and register derived from the 

perspective of this theory. Based on these principles and beliefs, the 
Amazon region constitutes the register (situation) of the genres used in 
this study. These principles also provide, opportunities for building 

learning strategies appropriate to this local context, and also to teach 
listening and speaking skills from a task-based approach. During the 
experience, based on the reflective teacher-education model, the 

participants produced narratives about the process, which I then 
analyzed according to Ely, Vinz, Downing and Anzul (2001), who propose 

possibilities of composing meanings in Narrative Inquiry. Based on this 
perspective, I discuss the following topics, which were highly emphasized 
in the participants’ narratives:  the lack of didactic activities using oral 

genres; the relevance of context within teacher education; and 
collaborative work as a strategy to overcome gaps in digital literacy, 

language fluency and teaching skills. The meanings I thereby compose 
point to a paradigm shift in English language teaching within this 
context. I also argue for a pedagogical practice that is engaged with 

historical and socio-cultural issues, and with the development of 
language skills, also one that promotes the implementation of ICTs at the 
very start of teacher training programs, adopting teaching and learning 

strategies that correspond to the demands of fluency in this particular 
context, and deficiencies imposed by geographical isolation. 

 

Keywords: Listening, Podcasting; Task design, Narrative Inquiry, 
Systemic Functional Linguistics. 



x 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CLI – Curso de Letras/Inglês 

EPG – Estrutura Potencial de Gênero 

ILE – Inglês como Língua Estrangeira 

LA – Linguística Aplicada 

LSF – Linguística Sistêmico-funcional 

OCEMs - Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

PN – Pesquisa Narrativa 

PUC-Minas - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

TICs – Tecnologias de Informação e Comunicação 

UFAC – Universidade Federal do Acre 

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 



xi 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 – Densidade Demográfica da região do Alto Juruá ................ 38 

Tabela 2 – Preferência entre prática cristalizada e subversiva ........... 104 

 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 – Diversidade linguística do Alto Juruá ............................... 41 

Quadro 2 – Cronograma das disciplinas ministradas ......................... 70 

Quadro 3 – Os alunos-professores participantes da 2ª Fase ............... 72 

Quadro 4 – Divisão das temáticas por Grupos .................................. 160 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 – A região do Alto Juruá no Estado do Acre .......................... 27 

Figura 2 – A região do Alto Juruá no contexto Amazônico .................. 28 

Figura 3 – Mapa Político do Estado do Acre ........................................ 38 

Figura 4 – Narrativa fornecida ao projeto AMFALE ............................. 65 

Figura 5 – Comunicado de desligamento da escola de Ensino Médio .. 67 

Figura 6 – Roteiro para produção de Narrativas do Estágio I .............. 79 

Figura 7 – Representação das práticas de ensino ............................... 84 

Figura 8 – Espaço de Reflexão das Atividades pré-serviço ................... 86 

Figura 9 – Compartilhamento de informações para os participantes ... 87 

Figura 10 – Postagem das Narrativas ................................................. 88 

Figura 11 – Roteiro para produção de Narrativas do Estágio II ........... 89 

Figura 12 – Ementa da disciplina Língua Inglesa VII .......................... 93 

Figura 13 – Instrumento de coleta de dados online ........................... 102 



xii 

 

Figura 14 – Estratificação da língua ................................................. 133 

Figura 15 – Ferramenta de produção compartilhada. ....................... 161 

Figura 16 – Ambiente para compartilhamento das reflexões ............. 163 

Figura 17 – Estratégia criada para compartilhamento das tarefas .... 164 

Figura 18 – Área de trabalho de uma didatização ............................. 165 

 

LISTA DE FOTOGRAFIAS 

 

Fotografia 1 – O rio Juruá: e as comunidades ribeirinhas ..................... 1 

Fotografia 2 – Varadouros de várzea .................................................... 2 

Fotografia 3 – Varadouros de terra-firme .............................................. 3 

Fotografia 4 - Varadouros que se intercruzam .................................... 22 

Fotografia 5 – Comunidade ribeirinha da região ................................. 29 

Fotografia 6 - O rio Juruá e sua sinuosidade: .................................... 30 

Fotografia 7 – Vista aérea do centro da cidade de Cruzeiro do Sul ...... 39 

Fotografia 8 – Campus Floresta, em Cruzeiro do Sul. ......................... 46 

Fotografia 9 – Estúdio da Rádio Juruá FM ......................................... 62 

Fotografia 10 – Estrela-do-lago: planta aquática da Amazônia ............ 74 

Fotografia 11 – Estrela-do-lago: rede de sentidos ................................ 75 

Fotografia 12 – Raízes: a metáfora da complexidade teórica .............. 110 

Fotografia 13 – Raízes: a metáfora da complexidade teórica .............. 111 

Fotografia 14 – A árvore samaúma ................................................... 167 

Fotografia 15 – A samaúma e os múltiplos sentidos ......................... 168 

 



xiii 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

INTRODUÇÃO - VARADOUROS DA FLORESTA E DA PESQUISA ......... 1 

CAPÍTULO I – DEFININDO PERCURSOS ............................................ 22 

1.1. Questões de Estilo .................................................................... 23 

1.2. Panorama do contexto histórico-sociocultural ........................... 27 

1.3. Povos da floresta e a ecolinguística do contexto ......................... 31 

1.4. O CLI no contexto local ............................................................. 45 

1.5. Pesquisa qualitativa: pluralidade metodológica .......................... 50 

1.5.1. A Pesquisa Narrativa ..................................................... 53 

1.5.2. A minha autobiografia ................................................... 61 

1.5.3. Os alunos-professores da Turma 2009 ........................... 69 

1.5.4. As narrativas dos participantes ...................................... 70 

CAPÍTULO II – VARADOUROS DA FLORESTA DE VÁRZEA ................ 74 

2.1. As ramificações da prática docente cristalizada ........................... 76 

2.1.1. A vivência na disciplina Metodologia de Ensino de ILE ........ 77 

2.1.2. A vivência no Estágio Supervisionado I ............................... 78 

2.1.3. A vivência no Estágio Supervisionado II .............................. 85 

2.2. Conjeturando trilhar por outros varadouros ................................ 91 

2.2.1. A tática subversiva para uma vivência diferente ............. 92 

2.2.2. Revisitando as TICs como ferramenta de ensino ............. 94 

2.2.3. Delineando a prática de podcasting ................................ 97 

2.2.4. O podcast educacional ................................................... 98 



xiv 

 

2.2.5. O podcast educacional para ensino de ILE ..................... 99 

2.2.6. A análise das necessidades dos participantes ............... 101 

CAPITULO III – VARADOUROS DA FLORESTA DE  TERRA-FIRME ... 110 

3.1. Abordagem e princípios norteadores ......................................... 113 

3.2.Visão de linguagem e de ensino .................................................. 114 

3.2.1. A concepção de linguagem................................................ 121 

3.2.1.1. A Linguística Sistêmico-Funcional ............................. 124 

3.2.1.1.1. A noção de texto e de contexto ........................... 125 

3.2.1.1.2. Gênero e registro na perspectiva da LSF ............ 127 

3.2.1.1.3. O princípio da constituência da língua ............... 131 

3.2.2. A concepção de ensino ..................................................... 134 

3.2.2.1. Ensino ancorado em gêneros do discurso ............... 138 

3.2.2.2. As tarefas na compreensão e produção oral ............ 139 

3.2.2.3. Modelo para elaboração de tarefas .......................... 140 

3.3. As ramificações dos princípios .................................................. 141 

3.3.1. Comunidade imaginada: do local para o global ................. 142 

3.3.2. O professor de ILE local mediante o uso das TICs ............. 154 

3.4. Planejamento e procedimentos vivenciados ............................... 158 

3.4.1. O processo de escolhas das temáticas das tarefas ............ 159 

3.4.2. A ferramenta de compartilhamento das tarefas ................. 161 

3.4.3. A execução das tarefas ..................................................... 163 

CAPÍTULO IV – SENTIDOS DOS VARADOUROS DE ILE ................... 167 

4.1. Ensino e aprendizagem norteados por gêneros orais ................. 171 

4.2. Inferências sobre os sentidos das temáticas .............................. 183 

4.3. Reflexões sobre as atividades colaborativas ............................... 189 



xv 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................... 197 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................... 208 

ANEXO 01 ....................................................................................... 224 

ANEXO 02 ....................................................................................... 225 



1 

 

INTRODUÇÃO - VARADOUROS DA FLORESTA E DA 

PESQUISA  

 É impossível pensar no contexto da Floresta Amazônica sem 

mencionar os elementos da mata verde e dos rios. Quando o colonizador 

estrangeiro adentrou essa região, percorrendo o curso turvo do rio, 

instalando casebres, vilas, hoje cidades (Fotografia 1), ele projetou 

caminhos dantes não navegados, trilhou percursos no âmago da selva 

para instaurar mudanças significadas nas margens dos rios e igarapés.  

 

Fotografia 1 – O rio Juruá: e as comunidades ribeirinhas 

Fonte: Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul. 

 

Como resultado dessa relação dialógica entre rio e floresta, os 

ribeirinhos, nascidos no “regaço da selva assombrosa”1, estrategicamente 

idealizaram os varadouros, espécie de trilhas que encurtam as distâncias 

                                       
1 Trecho retirado do Hino de Cruzeiro do Sul, letra de Fran Pacheco. 



2 

 

longínquas ocasionadas pelo trajeto sinuoso dos rios ladeados de mata 

densa.  

Os varadouros de várzea (Fotografia 2) são estradas trilhadas sob 

as copas das árvores de igapós alagados: são uma invenção ribeirinha 

concebida para ganhar tempo e para conectar o rio ao lago, unir o 

barracão às colocações2.  

 

Fotografia 2 – Varadouros de várzea 

Fonte: www.ecodebate.com 

Os varadouros de terra-firme (Fotografia 3) foram concebidos para 

permitir o acesso do extrativista às seringueiras e demais espécies 

arbóreas da floresta de onde se colhem os frutos no período das secas, 

garantindo a subsistência e a convivência na região.  Ambos são trilhas 

que possibilitam percorrer os costumes e práticas concebidos pelos povos 

da floresta. Nestes percursos, presencia-se toda a exuberância da 

natureza, com a sua sociodiversidade ímpar e sua mágica e estratégica 

habilidade de adaptação e reinvenção. Sejam de várzea ou terra-firme, os 

                                       
2 Comunidades onde vivem ribeirinhos extrativistas do látex da seringueira. 

http://www.ecodebate.com/
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varadouros compõem uma rede de conexões para circular as vivências e 

os saberes tradicionais da floresta contribuindo com o compartilhamento 

de conhecimentos locais. 

 

Fotografia 3 – Varadouros de terra-firme 
Fonte: www.ecodebate.com 

Navegando ou caminhando nesses sistemas de comunicação e 

transporte da Amazônia, contemplam-se elementos semióticos da floresta 

que se interconectam e produzem múltiplos sentidos, constituindo o 

imaginário coletivo do homem amazônico (LOUREIRO, 1994), ao mesmo 

tempo em que se observa a composição de novos sentidos para a vida que 

pede passagem.  

Nestas paragens, segundo Tocantins ([1952]2001), “o rio comanda 

a vida”3 e funciona como arena onde se travam lutas pela sobrevivência, 

                                       

3 O rio, sempre o rio, unido ao homem, em associação quase mística, o que pode 

comportar a transposição da máxima de Heródoto para os condados amazônicos, onde 

http://www.ecodebate.com/
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e, ao mesmo tempo, é palco para o espetáculo da vida que se inter-

relaciona no interior das florestas com os elementos semióticos do local. 

 Na poesia de Loureiro (1994), atrelado ao rio e às florestas, o 

homem amazônico aprendeu, desde cedo, a compreender a linguagem 

das águas pelas quais se constroem paradigmas de sobrevivência e se 

mantêm relações de dependência com os elementos da mata.  O rio é o 

tempo, muitas vezes, medido pelo nível das águas; é o divisor de 

ecossistemas pelos quais as questões ecolinguísticas se estabelecem 

(COUTO, 2009), é inspiração para a literatura oral de expressão 

amazônica que permeia o imaginário coletivo regional. Aqui, o rio está 

intrinsecamente ligado a geopolítica, história e cultura das populações 

que o margeiam, porque ele funciona como hidrovia por onde circula o 

fluxo produtivo dos povos da floresta. Nas suas margens sinuosas ou nas 

matas do seu entorno, há sempre um varadouro que conecta os povos da 

floresta.   

Neste contexto, são muitos os varadouros que nos levam a um novo 

mundo de conhecimento. Salgado (2009) metaforicamente trilhou alguns 

dos varadouros da educação para narrar os engajamentos políticos e 

sociais em torno do projeto de instalação da Universidade da Floresta 

nesta região do Alto Juruá, na Amazônia extremo-ocidental. Por esses 

percursos da mata, são apresentadas estratégias para aliar a produção 

de conhecimento científico a partir dos conhecimentos locais no seio de 

uma instituição federal de ensino genuinamente amazônica. Hoje, com o 

declínio parcial da proposta, os esforços iniciais enraizados nos 

movimentos sociais e políticos resultaram na concepção do Campus 

                                       
a vida chega a ser, até certo ponto, uma dádiva do rio, e a água uma espécie de fiador 

dos destinos humanos. Veias do sangue da planície, caminho natural dos 

descobridores, farnel do pobre e do rico, determinante das temperaturas e dos 
fenômenos atmosféricos, amados, odiados, louvados, amaldiçoados, os rios são a fonte 

perene do progresso, pois sem ele o vale se estiolaria no vazio inexpressivo dos desertos. 

Esses oásis fabulosos tornaram possível a conquista da terra e asseguraram a presença 

humana, embelezaram a paisagem, fazem girar a civilização - comandam a vida no 

anfiteatro amazônico (TOCANTINS, [1952]2001, p.278). 
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Floresta da Universidade Federal do Acre (UFAC), na cidade de Cruzeiro 

do Sul, Estado do Acre. 

No âmbito do Campus Floresta, pesquisas acadêmicas têm trilhado 

os varadouros da educação, perfazendo diversos percursos teóricos e 

metodológicos, observando as práticas educativas locais por diferentes 

prismas para compreender e modificar práticas educativas cristalizadas 

nessa região. Com diversas tribos indígenas, população ribeirinha e uma 

realidade urbana que se diversifica a cada dia, temos uma realidade 

extremamente complexa e desafiadora para os pesquisadores 

interessados nesta região, tais como os trabalhos de Lima (2012) e Walker 

(2012). Na área das linguagens, Hanisch (2009) identifica as marcas da 

oralidade nas produções escritas de alunos secundaristas; Silva (2012) 

apresenta um conjunto de narrativas produzidas por ribeirinhos, repletas 

de elementos semióticos locais; Queiroz (2012) apresenta um estudo 

sistêmico-funcional sobre papéis atribuídos por alunos do curso de 

Letras/Inglês (CLI) do Campus Floresta. 

Na condição de professor de Língua Inglesa no CLI, retomo a 

metáfora dos varadouros para trilhar percursos dantes não percorridos 

no contexto de ensino de Inglês como Língua Estrangeira (ILE) aqui no 

Alto Juruá. Com esse propósito, parto dos varadouros de várzea, 

percursos que remetem às primeiras conquistas dessas paragens, para 

tentar compreender e vivenciar novas estratégias de relação com o ensino 

de um idioma em uma época notadamente marcada pelo processo de 

globalização que maximizou as semelhanças, promoveu a uniformização 

de modos de vida e também potencializou as diferenças a um nível de 

ruptura e conflito que precisa ser compreendido (SOUSA SANTOS, 2011), 

principalmente nesse contexto, um ambiente citadino caracterizado por 

marcas culturais genuinamente locais. 

 De certo, os efeitos da economia global instauram as modificações 

mais impactantes em todos os campos das atividades humanas, impondo 

a transformação pela imposição de valores e costumes sem considerar os 
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aspectos sociais das comunidades (BAUMAN, 2003). Diante disso, 

presenciam-se as incertezas e mudanças contínuas típicas da sociedade 

pós-industrial, como a crescente incapacidade das instituições políticas 

baseadas no Estado-nação em lidar com os problemas globais e suprir as 

demandas locais mais básicas, consequentemente, acarretando em 

maiores problemas sociais de toda ordem (DE MASSI, 2003).  

Os princípios da economia dominante impõem a troca e o fluxo 

quase que instantâneo de informações, capital e bens culturais às mais 

remotas comunidades do globo. Nas palavras de Hall, em virtude dos 

processos de globalização, “o mundo está se tornado plano” (HALL, 2002, 

p. 9) possibilitando que a ideia de padronização se expanda 

progressivamente pelos meios de comunicação de massa. Parece não 

haver mais fronteiras no mundo. Na sociedade da informação, os grupos 

hegemônicos fazem uso do aparato tecnológico para disseminar 

ideologias através da produção de conhecimento (CASTELLS, 

[1996]2010; DE MASSI, 2003). Em tempos marcados pela 

homogeneização de valores socioculturais, em um mundo em que a 

globalização padroniza a produção de saberes e os dissemina, na 

tentativa de homogeneizar ideologias e bens culturais, não é prudente 

ignorar os aspectos histórico-socioculturais das comunidades e dos 

contextos locais (BAUMAN, 2003; HOLLIDAY, [1994]2001).  

Com a descentralização dos sujeitos (GUIDENS 1991; BAUMAN, 

2003; HOBSBAWN, 2003) e a coexistência das culturas híbridas 

(GARCÍA-CANCLINI, 2003), advogar em prol dos conhecimentos 

tradicionais e dos contextos locais como ponto de partida no processo de 

construção do conhecimento pode parecer retrógrado, mas, diante de 

tantas incertezas promovidas pelas mudanças globais, proponho que as 

Tecnologias de Comunicação e Informação (TICs) operem no processo de 

construção e disseminação do conhecimento no seio das comunidades 

imaginadas (ANDERSON, [1982]2005) para contribuir com o avivamento  

do espírito nacionalista (GELLNER, 1984), promover estratégias de inter-
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relação em rede (CASTELLS, (1999]2011) suscitar novas práticas 

discursivas (LEVY, 1997; CRYSTAL, [2001]2007; ARAÚJO, 2007) 

desestabilizar as identidades linguísticas (RAJAGOPALAN, 2003 e 

ressurgir outras identidades híbridas, deslocadas (HALL, 2003) e em 

constante estado de fluxo (BAUMAN, 2003).  

Diante da importância das TICs na sociedade da informação, o 

ensino e a aprendizagem mediados por computador é uma realidade que 

se impõe (WARSCHAUER 2003, 2006; BUZATO, 2008; OXFORD; 

OXFORD, 2009; THOMAS; BROWN, 2011). O professor-pesquisador 

nascido na era da geração digital (TAPSCOTT, 1999) precisa compreender 

o ensino mediado por computador como um instrumento de ampliação 

das suas ações e melhoria de procedimentos no seu contexto de atuação 

local (LEFFA, 2006). Warschauer (2003, 2006) defende a inserção dos 

recursos tecnológicos no espaço escolar, argumentando que eles 

fornecem empoderamento para solucionar problemas do cotidiano, nos 

contextos mais diferenciados e remotos. 

A dinâmica da globalização, com as sociedades conectadas em rede 

através de portais localizados em nuvens de dados, altera modos de vida 

e exige a incorporação dos multiletramentos nas práticas educativas 

(BUZATO, 2013; ROJO, 2013). Com a chegada dos alunos nativos digitais 

à escola (PRENSKY, 2001), a demanda por estratégias de ensino oriundas 

das TICs torna imperativa a criação de práticas de ensino coerentes com 

os novos anseios dos novos aprendizes (OXFORD; OXFORD; 2009).  

Infelizmente, grande parte dos docentes ainda ignora o uso das 

TICs e se considera incapaz de transformar a máquina em um 

instrumento pedagógico (BUZATO, 2008; 2009). Nesse sentido, é 

imperativo unir conhecimento local e global na tentativa de minimizar os 

problemas sociais vivenciados no ambiente escolar (HOLLIDAY, 

[1994]2001; CANAGARAJAH, 2005).  

Com o advento das TICs, faz-se necessário incorporar novas 

estratégias de ensino como elemento motivador e propulsor de novas 
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práticas discursivas. Assim sendo, no ambiente escolar, não é prudente 

desconsiderar as múltiplas práticas discursivas existentes no mundo 

contemporâneo, caracterizado pelo dinamismo da circulação das 

informações, do compartilhamento remoto e da convergência de mídias 

(CASTELLS [1999]2011; JENKIWS, 2008). Uma estratégia para 

aprimorar o sistema educacional está relacionada ao uso das TICs no 

processo de formação inicial de professores, uma vez que estas agregam 

diversos gêneros que organizam as práticas interativas nas diversas 

atividades do dia a dia.  

Nesse processo dinâmico, saber utilizar as TICs para proveito na 

formação educacional é uma necessidade que se impõe. Não importa a 

localização geográfica, seja nos grandes centros urbanos ou nos mais 

distantes vilarejos, como é o caso da maioria das comunidades da 

Amazônia, quase tudo é motivado pela aspiração à inserção no mercado 

de trabalho que, por sua vez, é altamente competitivo e regulamentado 

pelas leis da economia dominante.  

Saber ler, escrever, compreender e ser compreendido em língua 

inglesa, além de utilizar os recursos tecnológicos na formação 

educacional, tornou-se vital para inserção no mundo global. Porém, na 

maioria das vezes, o ensino de ILE recai sobre as práticas de ensino 

cristalizadas, meramente vinculadas à atividade de reprodução, ensino 

das estruturas linguísticas e adoção de metodologias 

descontextualizadas, não possibilitando a inclusão dos aprendizes no 

mercado de trabalho com a devida fluência na língua inglesa. 

Por muito tempo, para dar conta das novas demandas da economia 

global, no campo das didáticas de línguas, os métodos de ensino 

tornaram-se mundialmente difundidos, se inscrevendo como capazes de 

suprir as necessidades linguísticas dos aprendizes de todos os contextos. 

Ocorre que os métodos pouco consideram sobre os contextos (HARMER 

[2001]2006; BROWN, [2002]2011). Por isso, década após década, 

emergiram métodos de ensino considerados eficientes e promissores em 
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relação aos anteriores (RICHARDS; ROGERS [1986]2006). Porém, por 

serem impulsionados pelas mudanças globais e pela aspiração ao 

patamar de paradigma de ensino padrão, os métodos e abordagens são 

mais caracterizados por carregarem consigo ideologias dominantes 

munidas de valores e poderio linguístico e não por primarem pela 

incorporação das especificidades que são peculiares aos contextos sociais 

locais (PRABHU, 1990; PHILLIPSON, [1992]2012]; HOLLIDAY, 

[1994]2001).  

Avassaladoramente, em alguns contextos, os métodos ainda se 

apresentam como determinantes no processo de ensino de língua inglesa, 

mas a falta de plasticidade, da possibilidade de adaptação, tem levado à 

extinção deles porque não há estratégia didática indefectível e aplicável a 

todos os contextos (PRABHU, 1990; KUMARADIVELU, 2001; HOLLIDAY, 

[1994]2001; CANAGARAJAH, 2005; BROWN, [2002]2011). Não é pela 

adoção de metodologias prontas, oriundas de outros contextos, que os 

professores de ILE suprirão as deficiências existentes no ensino deste 

idioma. Em muitos casos, em plena era dos pós-método de ensino língua, 

os procedimentos pedagógicos estão enraizados no método da gramática-

tradução.  

Na busca por ser global, muitas vezes, os cursos de formação de 

professores de ILE se apegam a determinadas sistematizações4 

(ANTHONY, [1963]2011), estratégias (RICHARDS; ROGERS [1986]2006) 

ou operação global de ensino de línguas (ALMEIDA FILHO, 1993, 2011) 

                                       
4 Anthony ([1963]2011), diante da variedade de termos existentes para descrever as 

crenças dos professores e as atividades que eles desenvolvem, propôs a tríade de termos 

composta de abordagem, método e técnica, nessa ordem hierárquica. Na perspectiva 

anthoniana, abordagem é definida “como um conjunto de pressupostos correlacionados 

tratando da natureza da língua e da natureza do ensino e do aprendizado de línguas”. 

Nessa mesma orientação, o método é um plano global para a apresentação ordenada do 
material de linguagem. Todas as partes do método precisam estar coerentes com a 

abordagem que o fundamenta. Para Anthony, a abordagem é axiomática, o método é 

procedimental. Nessa mesma esteira, reconhecendo as categorias, generalizações e 

relações hierárquicas no grande processo de ensino de línguas, Almeida Filho (1993) 

chama esse processo de operação global de ensino de línguas. 
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importadas de outras realidades, esquecendo do contexto social local 

como ponto de partida onde se processa, se vivencia e se desenvolve a 

aprendizagem. O contexto é ignorado como “palco para batalhas 

ideológicas” na construção de novos saberes (BERNSTEIN, 1993, apud 

SZUNDY, 2009). 

Hoje, no campo das didáticas de línguas, vivencia-se a era do pós-

método (KUMARADIVELU, 2001): caracterizado pela combinação de 

conhecimento linguístico e pedagógico, além dos aspetos histórico- 

socioculturais do contexto (CELANI; 2010, VIAN JR, 2011). Porém, os 

cursos de formação inicial do professor de ILE, na contramão das 

demandas que o mundo globalizado impõe, geralmente não promovem 

satisfatoriamente ambientes de aprendizagem colaborativa (VYGOTSKY, 

[1930]1998; MAGALHÂES, [2007]2011), pautados em uma perspectiva  

crítica e reflexiva (SCHÖN, 1983, 1992 2000; MAGALHÂES; 2004; 

MAGALHAES; FIDALGO, 2011; CELANI, 2004; 2010), possibilitando a 

formação consciente (ALMEIDA FILHO, 1999) e permitindo a construção 

de saberes a partir da experiência e da vivência (CELANI, 2004; MELLO, 

2005, 2012) para que o professor em formação inicial se torne um 

potencial desenvolvedor de estratégias de ensino condizentes com teorias 

de linguagem contemporâneas e com teorias de ensino apropriadas ao 

contexto social local, além de ser um motivador da construção de 

estratégias de aprendizagem com as ferramentas educativas 

computacionais.  

Na perspectiva de ensino na contemporaneidade, devem-se levar 

em consideração, também, o papel dos atores sociais que estão inseridos 

no ambiente de aprendizagem, a condição social, as relações 

estabelecidas, a capacidade de organização, a percepção do contexto, os 

inúmeros fatores sociais, individuais, psicológicos, motivacionais e físicos 

inerentes ao processo, além das recentes estratégias de ensino-

aprendizagem oriundas das TICs. 
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Em alguns cursos de formação inicial de professores de ILE, 

iniciativas bem-sucedidas com as TICs emergem de maneira produtiva. 

Na área da Linguística Aplicada, doravante, LA, há relevantes trabalhos 

publicados que experimentam novas estratégias de interação, avaliação 

e motivação em ambientes digitais (FERREIRA, 2004; BRAGA, 2007; 

CONSOLO, 2010; CONSOLO; ANCHIETA, 2011). 

Em outros estudos em LA, a Internet vem sendo empregada como 

ambiente para relato e compartilhamento de experiências objetivando o 

estabelecimento de critérios para a formação do professor de ILE no 

ambiente virtual (TAVARES, 2004, LEFFA, 2006; PAIVA; 2013, dentre 

outros) ou, ainda, vem sendo utilizada como ambiente produtivo para 

práticas de ensino da leitura e escrita (BRAGA, 2004; RAMOS; FREIRE, 

2004; MOTTA-ROTH; REIS; MARSHALL, 2007; SOARES; 

WEISSHEIMER, 2011; LEANDRO; WEISSHEIMER, 2012).  

A reflexão sobre a prática docente e a pesquisa da sala de aula pode 

ser uma estratégia na construção dos conhecimentos necessários ao 

desenvolvimento de estratégias de ensino condizentes com o contexto 

social (HOLLIDAY, [1994]2001) e em consonância com as aspirações dos 

atores sociais que estão inseridos em cada aldeia global, líquida, com 

suas peculiaridades e identidades múltiplas.  

No contexto da Amazônia extremo-ocidental, o ensino de ILE é 

pouco compreendido como prática comunicativa, como um sistema de 

interação efetivo. São inúmeros os fatores que contribuem para isso. Um 

deles é ignorar, durante a formação inicial do professor de ILE, a 

construção de estratégias de ensino capazes de englobar as habilidades 

linguísticas de compreensão e produção oral aliadas ao poderio das TICs. 

Quando há enfoque na oralidade, elas são subpraticadas ou não são 

teoricamente orientadas (CONSOLO, 2005; PAIVA, 2006; CELANI, 2010; 

MOTA; BERGSLEITHNER; WEISSHEIMER, 2011).  

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio-OCEM (2006) 

ressaltam veementemente a importância da comunicação escrita e da 
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expressão oral. Esse documento prefigurativo sugere que compreensão e 

produção escrita e oral sejam promovidas no âmbito da sala de aula de 

ILE para que os aprendizes ampliem seu conhecimento de mundo através 

de pesquisas em livros, revistas, canais de notícias internacionais e, 

ainda, pela interação com pessoas de outros países, quando o contato 

presencial for possível, ou à distância, pela Internet ou por outras 

possibilidades trazidas pelas TICs.  

Mesmo com a sugestão das OCEMs, ressaltando que os professores 

de ILE orientem suas práticas docentes pela adoção de estratégias 

capazes de envolver as quatro habilidades linguísticas, a prática docente 

finda por recair nas atividades descontextualizadas como consequência 

da má formação do professor. Assim, ao contrário do que sugerem as 

OCEMs, no campo das didáticas de língua inglesa do contexto 

Amazônico, os aprendizes raramente têm a oportunidade de se envolver 

em práticas discursivas orais capazes de ampliar as possibilidades de 

emancipação e, consequentemente, de inclusão social pela efetiva 

aprendizagem de ILE.  

Com os efeitos da globalização que estão enraizados em todos os 

campos da atividade humana, a oralidade tem conquistado novas 

práticas de interação. Sendo assim, outras estratégias de uso e de ensino 

da compreensão e produção oral precisam ser evidenciadas. Com o 

advento das TICs, os recursos audiovisuais para ensinar a compreensão 

e produção oral emergem como alternativa promissora. As ferramentas 

de autoria possibilitam ao professor assumir a identidade de autor de seu 

próprio material didático para ser utilizado conforme as necessidades 

específicas dos seus aprendizes (LEFFA, 2006). Se assim de fato 

ocorresse, o professor de ILE ampliaria o seu campo de ação através da 

máquina, promovendo inclusive a participação dos aprendizes em 

atividades colaborativas no ambiente virtual.   

Importantes publicações têm se voltado para a oralidade em 

ambientes de interação e colaboração online (SOUZA, 2007; BENEDETTI, 
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CONSOLO; VIEIRA-ABRAHÃO, 2010), procurando mensurar o 

desempenho da produção oral (CONSOLO, 2005; 2010; CONSOLO; 

ANCHIETA, 2011). Porém, poucos são os estudos relacionados à 

preparação e produção de material pedagógico digital voltado para o 

ensino da compreensão e produção oral. São inúmeras as possibilidades 

de lidar com os recursos audiovisuais que, por sua vez, podem ser 

didatizados e empregados como instrumento de ensino em contextos 

remotos, caracterizados pelo isolamento geográfico, escassez de recursos 

didáticos e de poucas oportunidades de interação com falantes da língua-

alvo.  

Ocorre que existe uma grande lacuna nos estudos sobre 

didatização das TICs para o ensino da compreensão e produção oral em 

conformidade com as demandas dos aprendizes e dos contextos locais, 

área em que esta pesquisa se inscreve. A minha tese é que, a partir dos 

conhecimentos do cotidiano, das vivências no contexto social local, 

promove-se a construção dos conhecimentos científicos, possibilita-se a 

emancipação pela educação, ao mesmo tempo que é necessário pensar 

globalmente e agir localmente, apossando-se antropofagicamente das 

ferramentas computacionais. A vivência em práticas de ensino dessa 

natureza pode ser propulsora para a desestabilização de estratégias de 

ensino cristalizadas revelando sentidos para a instauração de novas 

práticas subversivas (MELLO, 2005, 2012).  

Diante dessas novas possibilidades, o professor amazônico não 

pode ficar às margens dos avanços das TICs, muitos menos refém de 

metodologias de ensino prontas. É obrigatório que o professor inserido 

nesta região seja um pesquisador da sua prática e promova estratégias 

de ensino que possibilitem a formação crítica, autônoma, norteadas por 

interações dialógicas e reflexivas (FREIRE, [1970]2011; SCHÖN, 1983, 

1992; COULTER, 1999; NÒVOA, 2001; MAGALHÃES, 2004, 2011; 

SZUNDY, 2007; CELANI, 2004, 2010), com consciência linguística e de 
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ensino (VIAN JR, 2011) aliadas às novas possibilidades que as 

ambiências digitais elaboram (LEFFA, 2006; PAIVA, 2010; ROJO, 2013). 

Na condição de professor-pesquisador, natural da floresta 

Amazônica, mais especificamente da região do Alto Juruá, extremo oeste 

do Brasil, vejo-me envolvido pela obrigatoriedade de promover uma 

formação para além do conhecimento sobre a língua inglesa, do ensino 

norteado apenas por estruturas linguísticas, abordadas fatigantemente 

em torno do verbo to be.  

Tendo em mente as novas demandas que o mundo global nos 

impõe, minha prática docente no CLI do Campus Floresta, da UFAC, em 

Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre, tem sido motivada pela adoção das 

TICs, procurando identificar ferramentas pedagógicas oportunas ao meu 

contexto de atuação. Para essa região, caracterizada pelo isolamento 

geográfico e de pouco contato com falantes da língua inglesa, vislumbro 

um ensino de ILE que promova a emancipação do homem da floresta pela 

educação e, mais especificamente, pelo aprendizado de uma língua 

estrangeira mediado pelos recursos que as TICs proporcionam, 

conjuntamente com os elementos semióticos que perfazem o imaginário 

dos aprendizes que vivem na Amazônia. 

Uma das tecnologias comunicacionais a qual recorro é o podcast, 

um recurso oriundo das ambiências digitais que tem sido amplamente 

utilizado como instrumento pedagógico (THORNE; PAYNE, 2005; 

STANLEY, 2006; O’BRIEN; HEGELHEIMER, 2007; CARVALHO, 2009; 

MCQUILLAN, 2006, 2012; UCHÔA, 2010, 2011; DIEGUES; COUTINHO, 

2010; FREIRE, 2011, 2013; CRISTÓVÃO; CABRAL, 2013). Seu uso para 

ensino de ILE também tem alcançado resultados promissores.  

A prática de podcasting ampliou os suportes de gêneros digitais 

oralizados: hoje um programa de rádio, um documentário da TV, a 

resenha de um filme, tudo pode ser postado na WEB 2.0 (O’REILLY, 2005; 

SOLOMON; SCHRUM, 2007). Diante da diversidade de possibilidades de 



15 

 

uso da prática podcasting, a sua aplicação como instrumento pedagógico 

ainda é incipiente em contextos de ensino remotos como o da Amazônia.  

Porém, ao mesmo tempo em que subsiste o papel das TICs na 

minha prática docente, vejo-me enlaçado pela falta de vivência com 

estratégias de didatização. Nesse contexto de ensino, a ineficácia do 

material didático para ensino das habilidades linguísticas oralizadas 

exige que o professor de ILE assuma a autoria do seu próprio material 

didático (LEFFA, 2006). Como a formação inicial não possibilita a vivência 

dessa experiência, fornecendo instrumentos práticos e teóricos relativos 

aos procedimentos de didatização por intermédio das TICs, esta pesquisa 

se insere nesse campo, adotando uma postura subversiva, crítica, 

processual e reflexiva, na tentativa de minimizar os problemas relativos 

ao uso da oralidade no ensino de ILE. 

Durante a minha formação docente e continuada – graduação no 

próprio CLI na UFAC, especialização em Língua Inglesa na PUC-Minas, 

mestrado em Letras, linguagem e identidade na UFAC e a condição de 

doutorando do Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem 

na UFRN – progressivamente houve o amadurecimento dos frutos que eu 

vinha cultivando no percurso dos varadouros da vida acadêmica. As 

leituras e estudos apontavam para outros percursos que deveriam ser 

trilhados: ser subversivo em relação à minha própria prática docente e 

às práticas cristalizadas do meu contexto de atuação docente. 

Como professor do CLI, ministrante principalmente de disciplinas 

como Metodologia do Ensino de ILE, Estágio Supervisionado I e Estágio 

Supervisado II, foram emergindo questões de ensino que conduziram 

para a subversão do cenário estabilizado (MELLO 2005, 2012). No curso 

dessas disciplinas, foram compostas narrativas reflexivas sobre a ação, 

na ação. Essas narrativas serviram para eu identificar o cenário no qual 

estava atuando: um cenário estabilizado, posto, com práticas de ensino 

cristalizadas e desestimulantes para os aprendizes do CLI, conforme 
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relata Queiroz (2012) em pesquisa sobre o currículo e suas reformas no 

mesmo contexto de ensino. 

A prática subversiva começou a se concretizar quando fui 

designado para ministrar a disciplina Língua Inglesa VII no CLI, para a 

mesma turma na qual vinha identificando problemas inerentes à 

formação inicial. Na ocasião, como procedimento metodológico da 

disciplina, foram oportunizadas a elaboração e a preparação de tarefas 

baseadas em gêneros difundidos pela prática de podcasting, com 

temáticas relativas ao contexto social local, objetivando desenvolver as 

habilidades de compreensão e produção oral em língua inglesa. Na 

oportunidade, eu conjeturava um paradigma de ensino que, ao mesmo 

tempo em que se apoiasse nos recursos das TICs de domínio global, 

possibilitasse repensar o contexto local como ponto de partida para 

construção do conhecimento, promovendo o debate a respeito dos 

problemas sociais a partir de temáticas que perfazem o imaginário do 

homem amazônico e que são constituidoras da florestania5, identidade 

necessária à convivência harmoniosa com a paisagem local, como 

                                       
5 Florestania é um neologismo calcado na palavra cidadania, idealizado na esfera 
política local, a partir da década de 1990, que indica a prioridade do governo estadual 

em levar cidadania às populações florestais, aliando desenvolvimento econômico e social 

com a preservação ambiental.  Na esfera política, o termo florestania significa: “um novo 

jeito de caminhar e entender a Amazônia e os povos que nela habitam, com respeito a 

seu ambiente, tradição e cultura. Este conceito se expressa num sentimento de orgulho, 
respeito e responsabilidade sobre o nosso patrimônio ambiental e cultural” (Governador 

Jorge Viana, em matéria do Jornal Página 20 de 04-04-2004 apud MORAIS, p. 178, 

2008). Os defensores da florestania pressupõem um interagir com a floresta como fonte 

de riqueza e geração de renda de forma sustentável, ou seja, um certo olhar para a 

floresta com espírito preservacionista e ao mesmo tempo exploratório, dentro de uma 

lógica de preservação das riquezas naturais e do capital cultural da região. Os princípios 

que constituem a florestania são o respeito às populações tradicionais existentes na 
região como os povos indígenas; a valorização da cultura que é a base para toda a 

sustentabilidade necessária ao desenvolvimento local e a preservação à natureza. Sem 

esses princípios, a região não se desenvolverá sustentavelmente (ALVES, 2004 apud 

MORAIS, 2008, p. 180). Embora tenha se originado com o discurso político do Partido 

do Trabalhadores no Acre para vender uma ideologia, no Alto Juruá, principalmente no 

âmbito do Campus Floresta, esse conceito está enraizado nas ações da academia, nos 
Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos do Campus, e reflete os interesses da maioria 

dos movimentos sociais do Alto Juruá (SALGADO, 2009). Os críticos da concepção de 

florestania fazem lembrar que não há coerência entre o discurso e ação. Segundo eles, 

o que se presencia no Acre é a ascensão dos mercadores da natureza que promovem 

uma espécie de desenvolvimento insustentável para a região (PAULA, 2013).   
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possibilidade de mobilidade social promovida por uma educação 

transformadora, inovadora, autônoma, critica, reflexiva e subversiva.  

 Das constatações e procedimentos levados a efeito na disciplina 

Língua Inglesa VII, como das narrativas produzidas no âmbito da 

disciplina, emergiram as seguintes questões de pesquisa que orientam 

esta tese, quais sejam: 

1. O que revelam as narrativas produzidas pelos professores em 

formação durante o processo de didatização de gêneros 

discursivos difundidos pela prática de podcasting, com temáticas 

voltadas para o contexto local? 

2. Quais sentidos podem ser compostos a partir das narrativas dos 

participantes dessa vivência subversiva em relação ao que está 

posto, cristalizado? 

Para responder as questões da pesquisa, esta tese tem o seguinte 

objetivo geral: compor sentidos para o ensino de ILE, no âmbito do CLI, 

a partir da vivência no processo de didatização de gêneros ancorados pela 

prática de podcasting, com temáticas oriundas do contexto da Floresta 

Amazônica, visando ao desenvolvimento das habilidades de compreensão 

e produção oral.  

 A partir desse objetivo geral, delinearam-se os seguintes objetivos 

específicos: 

 Discorrer sobre a significação da vivência como um processo crítico 

e reflexivo que deve perfazer a prática do professor de ILE; 

 Discutir as estratégias desenvolvidas pelos participantes durante a 

elaboração das tarefas da vivência; e 

 Identificar os entraves relativos ao processo para minimizá-los em 

futuras experiências dessa natureza.   

Diante desses objetivos, os participantes da vivência que eu 

propunha poderiam experimentar uma outra prática educativa que 
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possibilitasse construir conhecimento que provém da investigação, da 

interação focada na sala de aula. Mas a “experiência por si não é o 

bastante” (ZABALA [1998]2008, p. 14). Era preciso dispor de argumentos 

que fundamentassem as ações para além da prática. Nesse sentido, fez-

se necessário dialogar com teóricos sobre concepção de linguagem e 

procedimentos de ensino, abstraindo conhecimentos que permitissem 

aprimorar as experiências.  

Por lidar com questões relativas ao papel que a linguagem 

desempenha na vida humana, como resultado do engajamento das 

pessoas em práticas sociais e contextos específicos, a LA possibilitou o 

caráter transdisciplinar que este estudo apresenta (MOITA LOPES, 

[1998]2004, 2006; CELANI, [1998]2004). Ainda no campo teórico, as 

noções de linguagem, texto e contexto foram tomadas da Linguística 

Sistêmico-funcional (LSF) (HALLIDAY, 1978; HALLIDAY; HASAN, 1989; 

HALLIDAY, [1985]1994; HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, EGGINS, 

[2004]2010; MARTIN; ROSE, 2008). Coerente com essa abordagem, 

adotei a concepção de didatização de gêneros, também conhecida como 

“Pedagogia de Gêneros”, conforme os trabalhos desenvolvidos na Escola 

de Sydney (ROSE; MARTIN, 2012), que tem base na perspectiva teórica e 

metodológica da LSF que, por sua vez, sugere a adoção de tarefas para 

ensino de língua a partir dos gêneros que circulam no contexto dos 

aprendizes. A noção de didatização aqui delineada também foi inspirada 

na metodologia do Programa Reading to Learn6, desenvolvido no âmbito 

daquela escola.  

Para o ensino da compreensão e produção oral, este estudo fez uso 

da noção de tarefa (ELLIS, 2003; NUNAN, 2004; FIELD, 2008) levada a 

cabo no processo de didatização. O engajamento nas atividades de 

didatização contribuiu para instaurar a mudança de paradigma do 

                                       
6 A noção de ensino norteado por gêneros do programa Reading to Learn, originário da 

Escola de Sidney, tem alcançado resultados promissores na promoção de novas práticas 

de letramentos em diversos contextos de ensino (CARBINES, 2005; CULICAN 2006; 

ROSE, 2010; LOVSTEDT, 2010; ACEVEDO, 2010). 
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professor consumidor dos materiais didáticos prontos, importados de 

outros contextos de ensino, para o professor-pesquisador, que reflete 

sobre os problemas de sala de aula e procura superá-los, produzindo 

conhecimento em consonância com as necessidades do seu contexto.  

 As estratégias de didatização aqui levadas a efeito se inscrevem 

como alternativa ao paradigma didático-metodológico imposto pelo 

imperialismo cultural (TOMLINSON, [1991]2002; PHILLIPSON, 

[1992]2012; SAID, [1978]2007, 1994) tão difundido pelo mercado 

editorial nacional e internacional e que não supre a maioria das 

necessidades (HUTCHINSON; WATERS, [1987]2010) dos professores em 

formação (PAIVA, 2006; CELANI, 2010; VIANR JR. 2013), quanto à 

compreensão e produção oral (NUNAN, 1999; FIELD, 2008). Este estudo 

concebe o ensino de ILE como sendo uma atividade social mediada pela 

linguagem (BERNSTEIN, [1971)2003, [1973]2003, [1973]2003) e 

construída na interação com o outro (VYGOTSKY, [1932]1998, 

[1934]1998).  

A inserção das questões sociais locais, motivadas pelas minhas 

crenças, também está embasada em teóricos que defendem que o ensino 

deve partir do contexto local (HOLLIDAY, [1994]2001; COYLE; HOOD; 

MARSH, 2010) e de autores vinculados à Educação, História, Sociologia 

e Estudos Culturais que suscitam o espírito transgressor (SOUSA 

SANTOS, 2004; GELLNER, 1983; HOBSBAWM, 2003; ANDERSON, 

[1982]2005; JAMES, [1932]2007; FANON, 2000; HALL, 2002; TEIXEIRA, 

2002; WENGER, 2002).   

 As visões teóricas aqui evocadas para o debate ajudam a refletir 

sobre a sala de aula, um ambiente complexo e heterogêneo. O diálogo 

com diferentes perspectivas epistemológicas contribui para questionar as 

práticas de ensino cristalizadas no ambiente escolar como não sendo 

estanques nem eternamente duradouras. Não parto da ideia do já pronto 

ou profundamente discutido, tampouco tenho a pretensão de ser o 

salvador deste pequeno confim da pátria. Meu engajamento maior está 



20 

 

em refletir sobre as práticas de ensino cristalizadas, de pouca ou quase 

nenhuma inovação para provocar a reflexão e deslocamento da zona de 

conforto para um movimento colaborativo (CELANI, 2004).  

Embora, a priori, a sala de aula pareça um campo de estudo 

bastante conhecido, pouco se sabe sobre o que professores e aprendizes 

trazem para consigo para o ambiente escolar de seus respectivos 

contextos (WILLIAMS; BURDEN, 1994). Esse espírito investigativo é o que 

constitui a identidade do professor-pesquisador, característica essencial 

do linguista aplicado contemporâneo (MOITA LOPES, 1996; 2006). 

Assim, compartilho minhas avaliações e atitudes responsivas em relação 

aos pressupostos discutidos neste trabalho com outros professores e 

pesquisadores que, por ventura, venham a conviver com “privações 

sofridas” (ROJO, 2006, p. 253) similares às que presencio no âmbito da 

sala de aula no contexto da Amazônia, na região do Alto Juruá, no 

Campus Floresta da Universidade Federal do Acre.  

Com base nessas reflexões e nos elementos a serem discutidos 

sobre tais práticas, esta tese tem a seguinte estrutura organizacional: no 

primeiro capítulo, intitulado Definindo Percursos, apresento o contexto, 

a perspectiva metodológica, os procedimentos de geração dos dados e os 

participantes; no segundo capítulo, Varadouros de Floresta de Várzea, 

componho o cenário onde ocorreram as vivências durante as atividades 

pré-serviço desenvolvidas no CLI, relatando procedimentos e práticas de 

ensino cristalizadas que suscitaram a proposição de uma vivência 

subversiva para o referido curso. No terceiro capítulo, denominado 

Varadouros da Floresta de Terra-firme, apresento o referencial teórico 

compreendido como abordagens e princípios que norteiam o processo de 

didatização realizado neste estudo. Em seguida, apresento os 

procedimentos vivenciados nas atividades de didatização e delineio o 

processo de elaboração das tarefas para ensino das habilidades de 

compreensão e produção oral. No último capítulo, Sentidos dos 

Varadouros de ILE, componho sentidos apre(e)ndidos com a vivência, 
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tendo as narrativas do professor-pesquisador e alunos como objeto de 

análise. Seguem-se, por fim, as minhas considerações finais sobre tais 

experiências, além das Referências Bibliográficas e dos Anexos.
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CAPÍTULO I – DEFININDO PERCURSOS 

Neste capítulo que ora se delineia, convido o leitor a seguir sinuosos 

percursos, trilhar varadouros distintos para conhecer paisagens “onde 

outrora espumava o tapir”7, hoje ambiente das vivências dos povos da 

floresta, dentre estes, professores de ILE em formação.  

 

Fotografia 4 - Varadouros que se intercruzam 

Fonte: Agência Espacial Europeia (ESA)/Agência Brasil  

 

Percorrendo  esses varadouros, nesta seção: (1) explicito as 

escolhas estilísticas que norteiam a construção desta narrativa feita a 

partir da vivência no próprio contexto social local; (2) apresento o 

                                       
7 O tapir é o maior mamífero que atualmente habita a floresta Amazônica. Popularmente 

conhecido como anta. Era encontrado em grandes quantidades às margens do rio 

Juruá. Este trecho foi retirado do Hino da Cidade de Cruzeiro do Sul. 
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contexto da pesquisa, um ambiente geograficamente isolado, de alta 

sociodiversidade, linguisticamente diversificado e com graves problemas 

educacionais relacionados à formação inicial do professor de ILE; (3) 

problematizo a fundação prematura do CLI em um contexto 

predominantemente coabitado por falantes da língua portuguesa, de 

quinze línguas indígenas e circunvizinhado por falantes da língua 

espanhola; (4) delineio ainda a escolha pela Pesquisa Narrativa,  na qual 

esse estudo se baseia  para a geração dos dados e interação com os 

participantes, procedimentos que nos levam a construir sentidos sobre a 

prática docente neste contexto. 

1.1. Questões de Estilo 

 Apresento ao leitor, no preâmbulo deste capítulo, a letra de uma 

canção do cantor e compositor Alberam Moraes, natural do Alto Juruá, 

conhecido pelo seu engajamento na divulgação da cultura regional.  Da 

letra musical destaco os seguintes versos:  

Eu sou de lá da ponta do Brasil 

onde o vento faz a curva. 

O açaí é a uva das bandas de lá... 

(...) Vocês precisam ouvir a voz que vem de lá, 

Vocês precisam ver a beleza do lugar. 

 

 Para enaltecer aspectos da cultura local, o compositor faz uso 

demasiado do vocábulo “lá” para se referir às suas origens como terra 

longínqua.  Esse termo tem a função de apontar para o contexto 

situacional, revelando o distanciamento geográfico do músico nas 

jornadas que a vida lhe oportunizou. Essa escolha, muitas vezes, tem 

deixado o músico em apuros porque, ao voltar para sua terra natal, toda 

vez que o cantor entoa esses versos, ele precisa explicar aos seus ouvintes 

que compôs a música durante suas diásporas pelo Brasil. A explicação 
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se justifica porque o “lá” passou a significar “aqui” e a adaptação mudaria 

as rimas e a sintonia da canção.  

 Para evitar adaptações estilísticas no futuro, nesta pesquisa opto 

por dêiticos espaciais que indicam a posição física e geográfica de estar 

localizado no próprio contexto social no qual atuo como professor-

pesquisador do Campus Floresta da UFAC. Os dêiticos aqui, nessa região, 

neste lugar, etc. indicam minha localização na condição de ator social de 

um contexto de ensino de ILE, situado em terras longínquas em relação 

aos grandes centros urbanos do Brasil, nas quais quase tudo está 

mergulhado em águas. 

 Deste lugar, envolvido pela concepção de florestania necessária à 

existência do homem amazônico na floresta, reflito como ribeirinho, filho 

de seringueiros e agricultores, estudante, professor e professor-

pesquisador (NÓVOA, 1992; MOITA LOPES, 1996). Pelas minhas 

narrativas aqui apresentadas fluem minhas identidades líquidas 

(BAUMAN, 2000), constituídas ao longo das relações de alteridade nos 

trajetos das diásporas8 (HALL, 1996) que a formação educacional impõe, 

bem como estão presentes as minhas identidades de professor de ILE 

constituídas ao longo da prática docente neste contexto de ensino. Tenho 

ciência de que, nesta narrativa, há a “enunciação” de outras vozes, pois 

como sujeito sócio-histórico e “polifônico” (BAKTHIN, 2006), outros 

discursos sempre estarão “interpolados” aos meus (FOCAULT, 2002).  

Nela há as vozes de um professor de ILE concebido no ventre da 

imensidão verde, constituído pelo discurso de florestania e atrelado ao 

“entre-lugar” da cultura9 local (BHABHA, 2005), intrinsicamente 

vinculado à paisagem em que nasci e cresci junto aos meus conterrâneos 

                                       
8 Hall define identidades de diáspora como sendo “as que estão constantemente 
produzindo-se e reproduzindo-se novas, através da transformação e da diferença” 

(HALL, 1996, p. 75). 

9 Bhabha define o entre-lugar como “a necessidade de passar além das narrativas de 

subjetividades originárias e iniciais e de focalizar aqueles momentos ou processos que 

são produzidos na articulação de diferenças culturais” (BHABHA, 2005, p.20). 
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ribeirinhos, agroextrativistas, colegas de faculdade, alunos e professores 

em formação. Nesta narrativa, há ainda as vozes dos autores lidos e 

conhecidos no âmbito da academia durante a formação acadêmica, 

intensificadas tanto em meu mestrado, no Programa de Pós-graduação 

em Letras: Linguagens e Identidade, da UFAC, quanto em meu 

doutorado, no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da 

UFRN, do qual esta tese é resultante. Todas essas vivências e identidades 

adentram a sala de aula do professor de ILE (WILLIAMS; BURDEN, 1994), 

que leva para o espaço de construção do conhecimento sua cultura, 

experiências de vida, carregando consigo todo um imbricamento de 

identidades profissionais e institucionais (DUBAR, 2005)10 que se 

relacionam dialogicamente com o contexto social (HOLLIDAY, 

[1994]2001). 

Mesmo diante de tanto dialogismo, não adoto a modéstia 

estilística dos autores que escrevem na primeira pessoa do plural como é 

tradicionalmente praticado na academia. Na maioria das vezes, faço uso 

da primeira pessoa do singular para refletir criticamente como professor-

pesquisador que procura compreender e construir saberes relativos à 

sala de aula do contexto no qual está inserido.  

Essa escolha estilística está em consonância com o paradigma 

metodológico escolhido no qual o próprio pesquisador é fonte de dados 

(CLANDININ; CONNELLY, 2000; ELY; VINZ; ANZUL; DOWNING; 2001, 

MELLO, 2005, 2012). Em algumas partes da tese, optarei pela primeira 

pessoa do plural quando me referir a procedimentos vivenciados 

juntamente com os alunos-professores do CLI, atores sociais 

colaboradores nessa história vivida no Campus Floresta. A partir das 

leituras das narrativas, ora faço inferências em primeira pessoal do 

singular para compor sentidos para a minha prática docente, 

                                       
10 "A identidade nada mais é do que: o resultado a um só tempo estável e provisório, 

individual e coletivo, subjetivo e objetivo, biográfico e estrutural, dos diversos processos 

de socialização que, conjuntamente, constroem os indivíduos e definem as instituições” 

(DUBAR, 2005, p. 136). 
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evidenciando minha compreensão sobre a materialidade linguística 

fornecida pelos participantes, ora minha compreensão traz também as 

vozes dos alunos-professores, resultando em um processo dialógico entre 

o meu texto e as narrativas.  

A seguir, para orientar o leitor sobre o contexto desta pesquisa, 

apresento um panorama11 histórico-sociocultural da região do Alto 

Juruá, oportunizando uma visão sobre os aspectos geopolíticos e 

ecolinguísticos do local a partir de minha ótica, como professor de língua 

inglesa e habitante deste local. Convido o leitor a fazer um mergulho nas 

águas barrentas do rio Juruá, a percorrer as trilhas dos varadouros 

destas paragens, a perceber como exerço minha florestania e lido com os 

problemas de ensino que emergem na sala de aula deste contexto social, 

marcado pelo isolamento geográfico e pela falta de práticas discursivas 

na língua que ensino. 

                                       
11 Para maiores informações  sobre o contexto histórico-sociocultural local, remeto o 

leitor aos seguintes autores: jornalista alagoano Craveiro Costa ([1922]1973), integrante 
do partido dos Autonomistas do Juruá, a partir de 1904; do ensaísta e engenheiro 

Euclides da Cunha ([1906]2000), membro da expedição que desbravou o Vale do Purus, 

no Acre, chefiando missão oficial do Ministério das Relações Exteriores em 1904; 

Leandro Tocantins (2001), a partir de seus relatos históricos sobre a geopolítica e 

história do Acre; jurista José Moreira Brandão Castelo Branco Sobrinho ([1930]2003), 

tendo como bases seus textos escritos na condição de testemunha ocular do processo 
de federalização do Juruá, em 1904; pesquisador Enoque Pessoa (2003), que investiga 

os povos da floresta do Alto Juruá pela perspectiva da psicologia social; antropólogos 

Mauro Almeida (2002), Manuela Carneiro da Cunha (2002) e Marcelo Piedafita Iglesias 

(2010) que apresentam compreensões sobre a diversidade cultural desta região 

enfatizando a organização social dos povos da floresta. 
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1.2. Panorama do contexto histórico-sociocultural 

 Trata-se da região do Alto Juruá, localizada no seio da Amazônia, 

no Estado Acre, no extremo oeste do Brasil, na fronteira com o Peru, como 

ilustram as Figuras 1 e 2. 

 

Figura 1 – A região do Alto Juruá no Estado do Acre  

Fonte: Adaptado do Google Earth  

  

Esta região é habitada pelos povos da Floresta que, desde as 

primeiras ocupações, aprenderam a manter uma relação dialógica com o 

contexto socioambiental, construindo saberes necessários à 
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sobrevivência no seio das matas do Juruá, abrigo de uma das maiores 

biodiversidades12 do planeta (SILVEIRA at alii, 2003).  

 

Figura 2 – A região do Alto Juruá no contexto Amazônico 
Fonte: Adaptado do Google Earth 

 

Sitiada por águas e localizada a poucos graus abaixo da linha do 

Equador, nesta parte do globo predomina o clima equatorial de intenso 

calor, provocando chuvas torrenciais na maior parte do ano. As altas 

temperaturas promovem a produção de intensa evaporação em 

decorrência da transição das terras baixas da Amazônia para as 

montanhas dos Andes (CUNHA; ALMEIDA, 2002). Aqui, enormes rios, 

paranás13 e lagos margeiam as planícies de médias altitudes. No período 

                                       
12 O conhecimento da fauna e flora desta região ainda é incipiente, mas já foram 

identificadas 616 espécies de aves, 102 espécies de anfíbios e 1.536 espécies de 

borboletas (BROWN JR e FREITAS, 2002). 

13 Paraná é um braço de rio caudaloso, separado deste por uma ilha (AURELIO, 2004). 

No Alto Juruá, há o paraná do Pentecostes e o paraná dos Mouras. 
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das cheias, os rios inundam as florestas de várzea, alteram os habitats, 

mudam os seus percursos sinuosos, rompem novos varadouros, 

adentram dezenas de quilômetros nas áreas baixas, obrigando o homem 

amazônico a migrar para florestas de terra-firme, forçando-o a 

desenvolver novas estratégias de sobrevivência. No período das secas, os 

rios ficam parcialmente encoberto pelas copas majestosas das árvores 

imponentes, onde se regozijam, no seu ciclo vital, novas espécies de fauna 

e flora. Com o baixo nível das águas, as comunidades ribeirinhas locais 

(Fotografia 5) renovam os varadouros obstruídos pelas enchentes e 

voltam a margear os rios marcados pelas vazantes constantes.  

 

Fotografia 5 – Comunidade ribeirinha da região 

Fonte: Mauro Uchôa 

 

Com condições climáticas peculiares, a inconstância entre secas e 

cheias contribui para a manutenção e proliferação de infinitos e inóspitos 

ecossistemas que garantem a diversidade biológica local e imprimem um 

estilo de vida peculiar, constituindo a identidade regional. A vida humana 

é alterada num constante processo de inter-relações com o meio 

ambiente. A manutenção da sociobiodiversidade desta região depende da 
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leitura dos aspectos naturais e da harmonização entre os saberes 

tradicionais e às novas tendências do saber científico. O calendário das 

enchentes e vazantes dos rios dita as atividades possíveis de serem 

efetuadas: em virtude da oscilação das águas pluviais, os povos da 

floresta são obrigados a reconstruir e a ressignificar saberes cristalizados 

ao longo da ocupação da selva densa e úmida.  

Devido à íntima relação com as águas dos seus rios, a região 

possui o codinome do principal rio local, o rio Juruá (Fotografia 6). 

 

Fotografia 6 - O rio Juruá e sua sinuosidade:  

Fonte: Wikipédia. 

 

Ele é conhecido por sua sinuosidade que demanda a construção 

de varadouros para encurtar as distâncias ocasionadas pelos meandros 

alongados. Suas águas barrentas e densidade volumosa são as estradas 

por onde circulam os saberes da floresta. Com 3.350 quilômetros de 

extensão, o rio Juruá nasce no Peru e corta os estados brasileiros do Acre 
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e do Amazonas, integrando a bacia Amazônica. Por ser relativamente 

novo, ele ainda não definiu seu leito, portanto, possui características 

comuns à maioria dos rios amazônicos. Nas palavras de Souza et alii 

(2003):  

A Amazônia sul-ocidental, em território brasileiro é 
caracterizada pela presença de rios barrentos e meândricos, 
com cursos instáveis e terreno relativamente plano, exceto em 
partes da bacia do alto Juruá, cuja topografia mais acidentada 
revela morros, rochas, cachoeiras e pequenas montanhas de até 
600 metros, em função da proximidade dos Andes. (SOUZA et. 
al., 2003, p. 45). 

 

Para os povos da floresta, o rio é uma importante garantia do 

escoamento da produção, navegação, fonte de sustentabilidade e 

possibilidade de desenvolvimento de muitas das atividades desenvolvidas 

neste contexto da Amazônia brasileira.  

1.3. Povos da floresta e a ecolinguística do contexto 

A História narra que o homem local sempre se reinventou para 

poder conviver lado a lado com o rio e a imensidão da floresta 

desconhecida. Há um século e uma década desde a ocupação dos 

imigrantes, a vida nessas paragens tem sido marcada pela dinamicidade 

das inter-relações dos ecossistemas com as atividades antrópicas e pela 

renovação de saberes necessários à sobrevivência das atividades 

humanas. A geopolítica local, implicada com as questões de delimitação 

territorial e delineada por acordos políticos baseados nos aspectos 

hidrográficos, favoreceu a ecolinguística14 da região, heterogeneamente 

constituída em virtude da diversidade cultural e dos contatos entre 

diferentes línguas existentes nesta região. 

 No contexto dos embates locais, conhecido na História como 

Questão do Acre, (COSTA, [1922]1973; CUNHA, [1906]2000; 

                                       
14 Segundo Couto (2009), Ecolinguística é o estudo das relações entre língua e meio 

ambiente. 



32 

 

TOCANTINS, 2001) a região do Alto Juruá se difere muito do contexto 

geopolítico vivenciado entre Brasil e Bolívia no início do século XX.  

A Questão do Acre se deflagrou em descumprimento aos acordos 

internacionais do século XVIII, que delimitavam as terras na tríplice 

fronteira entre Brasil, Bolívia e Peru. Em negociações bilaterais, o governo 

brasileiro entregou para a Bolívia o território dos vales do Acre e do Purus, 

ocupados por seringueiros brasileiros. Diante das altas taxas de impostos 

cobradas pela Bolívia aos brasileiros, eclodiu, em 1º de maio de 1899, o 

movimento de criação do Estado Independente do Acre (COSTA, 

[1922]1973). Mais tarde, temendo se tornarem bolivianos ou mesmo 

estadunidenses, os seringueiros promoveram a Revolução Acreana, que 

forçou a assinatura do Tratado de Petrópolis15.  

Conforme o documento assinado, as terras em questão passaram 

a ser incorporadas à nação brasileira como Território do Acre. Na 

condição de terra brasileira, devido às diferenças geográficas, o Território 

do Acre foi dividido em três departamentos: o do Alto Acre, o do Alto Purus 

e o do Alto Juruá.  

 Quando estas terras da região do Alto Juruá eram bolivianas, o 

Juruá nunca fora explorado pela Bolívia porque era considerado como 

uma imensidão verde impenetrável e sem relevância econômica (COSTA 

[1922]1973). A conquista efetiva das terras do Alto Juruá envolve 

conflitos armados entre Brasil e Peru (COSTA, [1922]1973; CUNHA, 

[1906]2000; CASTELLO BRANCO SOBRINHO, [1930]2003).  

 Após a segunda metade do século XIX, vendo essas terras ociosas, 

os peruanos foram os primeiros a explorá-las. O Peru reivindicava as 

terras banhadas pelo rio Juruá porque aqui eles extraíam caucho, uma 

                                       
15 Pelo tratado, o Brasil teve que recompensar o governo boliviano com o pagamento de 

dois milhões de libras esterlinas e construir a ferrovia Madeira-Mamoré, com 400 km, 

permitindo que os bolivianos acessassem o Oceano Atlântico para escoar a produção de 

borracha daquele país (COSTA, [1922]1973; CUNHA, [1906]2000; TOCANTINS, 2001). 
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goma elástica de valor inferior ao látex da seringueira (Hevea brasiliensis). 

Os andinos caucheiros circulavam por aqui comercializando inclusive 

com as casas aviadoras das províncias do Pará e do Amazonas. Eles 

sulcavam as águas dos rios da região efetuando a extração de produtos 

vegetais e animais, realizando a “coleta de ovos de tartaruga, óleo de 

copaíba” (CASTELLO BRANCO SOBRINHO, [1930]2003, p. 25). 

 Na época da exploração peruana, no Juruá coabitavam "cerca de 

mil índios", sendo a grande maioria Nawa16, Katukina, Amawaca ou 

Poyanawa. Essas tribos falavam as línguas pertencentes às famílias Pano 

e Arawak. No contato com os nativos locais, os peruanos estabeleceram 

relações de comércio com as tribos HuniKuĩ/Kaxinawa e Yaminawa, e 

impuseram o castelhano falado pelos caucheiros como a língua adicional 

dessas tribos (CUNHA, 2009). Como resultado do contato peruano com 

os indígenas, registra-se principalmente a privação da liberdade indígena 

acometida pelas “correrias17”. Os peruanos foram responsabilizados 

pelas primeiras caçadas aos índios locais, pelo extermínio de líderes 

indígenas juruaenses, expulsando-os de suas terras, recrutando-os para 

a extração do caucho (CASTELO BRANCO SOBRINHO, [1930]2003; 

IGLESIAS, 2010), infiltrando novos costumes às tribos e aniquilando 

aspectos da cultura nativa. Para Euclides da Cunha, os caucheiros 

peruanos "aparecem como os mais aventurados batedores da sinistra 

catequese a ferro e fogo, que vai exterminando" destas paragens remotas 

“os mais interessantes aborígenes sul-americanos” (CUNHA, [1906]2002, 

p. 161).  

                                       
16 A tribo dos Nawa ocupava um regaço da selva, no “imenso estirão do rio Juruá”, local 

em que posteriormente seria fundada a cidade de Cruzeiro do Sul, em 1904 (CASTELLO 

BRANCO SOBRINHO, [1930]2003, p. 18). 

17 As correrias foram cometidas tanto pelos peruanos caucheiros quanto pelos 

seringalistas brasileiros e consistia em incansáveis perseguições aos indígenas 

provocando destruição de suas moradias e capturando homens e mulheres em idade de 

trabalho, recrutando-os para a produção de borracha. Nem mesmo crianças e anciões 

eram poupados, pagando com a morte sua indisposição para o trabalho.  
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Os peruanos desenvolveram suas atividades exploratórias nesta 

região até 1909, período em que se resolve o impasse territorial entre 

Brasil e Peru.  

 Os brasileiros chegaram mais tarde, explorando as “drogas do 

sertão”, a bordo dos “regatões à cata de plantas medicinais e especiarias 

da região, em contato com os aborígenes menos hostis, das margens dos 

grandes cursos” em busca de novos seringais (COSTA, [1922]1973, p. 

22). A bordo das suas embarcações comandando os percursos sinuosos 

do rio Juruá (Figura 02), veio a língua portuguesa para coabitar com as 

línguas indígenas e o castelhano do caucheiro peruano.  

 Dentre os primeiros brasileiros a chegar nestas terras, de 1855 a 

1857, o paraense João da Cunha Corrêa recebe o crédito pela execução 

da primeira e “demorada viagem” pelo rio Juruá, na condição de diretor 

dos índios residentes às margens dos rios, juntamente com Manoel 

Urbano, diretor dos índios do rio Purus, “colhendo alguns produtos da 

região e distribuindo pelos indígenas grande quantidade de machados, 

terçados, facas, miçangas e fazendas...” (CASTELLO BRANCO 

SOBRINHO, [1930]2003, p. 25). O diretor dos índios recrutava para bordo 

da sua embarcação os índios para, logo após amansados, serem 

utilizados como intérpretes no contato com outros povos da floresta. 

 Outra expedição que objetivou povoar a região ocorreu em maio de 

1884, comandada pelo italiano Henrique Gani, dentre outros 

conterrâneos seus, ajudados pelos cearenses Ismael Galdino da Paixão e 

Domingos Pereira de Souza. Esses aventureiros exploraram o pedaço do 

rio Juruá compreendido entre o estirão dos Nawa e o rio Juruá-mirim. 

Nesse trecho deparou-se com “uma enorme maloca dos selvícolas” com 

os quais fizeram contato e ofertaram “aos aborígenes alguns brinquedos 

ou outros objetos que lhes despertassem a curiosidade” (CASTELLO 

BRANCO SOBRINHO, [1930]2003, p. 14-15).  

 É creditado ao geógrafo inglês William Chandless o feito da primeira 

expedição científica que explorou grande parte do vale do rio Juruá em 
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1867. Por ele, foram descritas as primeiras imagens da região em língua 

inglesa e reportados à Geographical Society de Londres. Sobre esse feito, 

Craveiro Costa relata que “o ilustre geógrafo percorreu e pesquisou o 

Juruá até 7°12’72’’, mais ou menos no rio Liberdade, donde recuou à 

flecha ervada do indígena [...] dominadores daquelas paragens” (COSTA, 

([1922]1973, p.23).  As primeiras expedições de Chandless faziam parte 

do programa de desbravamento da Bacia Amazônica patrocinado por 

Inglaterra e Portugal na busca das drogas dos sertões (COSTA, 

[1922]1973; TOCANTINS, 2001; e IGLESIAS, 2010).  

 A chegada dos migrantes nordestinos na região ocorre no final do 

século XIX, após as primeiras expedições. Esta ocupação acontece 

mediante a demanda do mercado internacional pela borracha, em função 

das diversas descobertas científicas e da necessidade de produção de 

material bélico com os derivados da seringueira (Hevea brasiliensis). Para 

essa região, foi enviado o maior contingente de nordestinos18 que o Brasil 

presenciou. Sobre a saga nordestina, Costa relata: 

Levas numerosas de flagelados aportavam a Belém e Manaus, 
com organismo combalido pela fome, e eram logo recrutados 
pelo comércio e metidas no bojo dos gaiolas19, para a longa e 
torturante jornada da qual muitos nunca mais voltavam a rever 
as terras natais, mortos nos barrancos, ao abandono da mais 
elementar assistência, pela endemias reinantes e peculiares às 
regiões desertas e úmidas. (COSTA, [1922]1973, p.24).  

 A chegada dos brasileiros migrantes provocou conflitos armados na 

região com os caucheiros peruanos. Os atritos se findaram apenas 

quando o governo brasileiro enviou tropas para a foz do rio Amônia, na 

fronteira com o Peru, para garantir a soberania do Brasil. Ali, batalhas 

foram travadas na defesa das terras acordadas no Tratado de Petrópolis. 

Mais tarde, em 08 de setembro de 1909, mediante o Tratado do Rio de 

                                       
18 No final do século XIX, o governo brasileiro promoveu o financiamento da viagem de 

nordestinos fugidos das secas que castigavam o Nordeste do país, notadamente a 

população do Estado do Ceará, para habitar as terras do atual estado do Acre e garantir 
o abastecimento do látex da seringueira (Hevea brasiliensis) no mercado internacional. 

19 Termo com que é indicado na região amazônica o navio de pequena cabotagem. 
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Janeiro, foi resolvida definitivamente a questão de fronteiras entre Brasil 

e Peru. 

 Na época dos conflitos, o presidente brasileiro Rodrigues Alves 

nomeou o marechal Thaumaturgo de Azevedo para ser prefeito do 

departamento do Alto Juruá. O militar denominou de Cruzeiro do Sul, 

em 28 de setembro de 1904, uma nova cidade brasileira, que se erguia 

no meio da selva, constituída por indígenas, migrantes seringueiros e 

seus filhos ribeirinhos.  

Com a chegada dos migrantes nordestinos, a língua portuguesa se 

firmou como idioma dominante na aculturação dos povos indígenas 

locais, das relações administrativas do barracão, nas transações de 

comércio da borracha efetuadas entre seringalistas e seringueiros e nas 

diversas práticas de escrita do setor editorial20 das primeiras 

comunidades que iam se estruturando às margens do rio Juruá.  

 Mas há ainda um aspecto da geopolítica do Juruá que precisa ser 

lembrado, que ajuda a entender o atual isolamento desta região.  Durante 

o movimento de estruturação da cidade de Cruzeiro do Sul, o governo 

brasileiro impôs altos impostos à produção da borracha local, 

transferindo para a população o ônus do pagamento feito à Bolívia na 

aquisição das terras acreanas decorrida com o Tratado de Petrópolis.  

Em decorrência da insatisfação com os altos impostos cobrados 

pelo governo brasileiro, eclodiu, em 1º de junho de 1910, no 

departamento do Juruá, a revolução que proclamou o “Juruá” como uma 

unidade da federalização do Brasil, por pelos menos 100 dias, (CASTELO 

BRANCO SOBRINHO, [1930]2003). Rapidamente, o governo brasileiro 

reagiu contra a proclamação do Estado do Juruá e resolveu punir a 

população revolucionária com o deslocamento de toda a organização 

político-administrativa existente aqui para o departamento do Acre, 

                                       
20 Anderson (2008) lembra que as comunidades imaginadas são projetadas a partir do 

mercado editorial, pela disseminação das tecnologias de informação e comunicação 

disponíveis. 
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banhada pelo rio codinome, onde hoje se localiza a atual cidade de Rio 

Branco, capital estadual. 

Com a mudança da organização político-administrativa do 

departamento do Juruá para o outro lado do Território do Acre, a região 

do Alto Juruá ficou isolada e deslocada, porque não há relação fluvial 

entre o rio Juruá e as terras banhadas pelo rio Acre. A partir dessa 

punição, a região do Alto Juruá fortaleceu os laços de dependência 

econômica e cultural com a cidade de Manaus, com quem se mantém 

ampla relação de comércio, em virtude da integração fluvial promovida 

pela bacia do rio Amazonas.  

O território do Acre permaneceu nessa condição política até a sua 

elevação a Estado, em 15 de junho de 1962. Na condição de estado da 

Federação Brasileira, o Acre reorganizou seu mapa político respeitando 

os trajetos dos seus principais rios. Atualmente são cinco divisões 

regionais: Alto Acre, Baixo Acre, Juruá, Purus, Tarauacá/Envira.  

Na atual divisão político-administrativa do Estado do Acre (Figura 

3), a região do Juruá é a segunda mesorregião em importância política e 

econômica. Ela engloba os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, 

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves. Nesse estudo, 

denomino de região do Alto Juruá o espaço geográfico que engloba toda 

a mesorregião do Juruá mais os municípios de Guajará e Ipixuna, no 

Estado do Amazonas. Todos esses municípios acima mencionados são 

banhados pelo rio Juruá, exceto Mâncio Lima, que é margeado pelo rio 

Môa, afluente importante do Juruá. Todos esses municípios da região do 

Alto Juruá são interligados socioculturalmente.  



38 

 

 

Figura 3 – Mapa Político do Estado do Acre 

Fonte: PZEE/AC 2002 

 

Segundo dados do IBGE 2010, todos esses municípios ocupam 

uma área de 51.570 km² e juntos possuem 167.733 habitantes, conforme 

ilustra a Tabela 1. 

Município/Estado Habitantes Área em km2 

Cruzeiro do Sul/Acre 78.507 8.779 

Guajará/Amazonas 13.974 7.580 

Ipixuna/Amazonas 22.254 12.045 

Mâncio Lima/ Acre 15.206 5.453 

Marechal Thaumaturgo/ Acre 14.227 8.192 

Porto Walter/ Acre 9.176 6.444 

Rodrigues Alves/ Acre 14.389 3.077 

Total 167.733 51.570 

 

Tabela 1 – Densidade Demográfica da região do Alto Juruá 

Fonte: baseada em dados do IBGE 2010. 
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Cruzeiro do Sul (Fotografia 7), a primeira cidade fundada no Alto 

Juruá, é a cidade mais populosa da região, totalizando quase oitenta mil 

habitantes (IBGE, 2012). Segundo município do Estado do Acre em 

importância política e econômica, a cidade dos Náwa possui uma área de 

8.779 km² e dista aproximadamente 648 km da capital Rio Branco por 

rodovia, através da BR-364.  

 

Fotografia 7 – Vista aérea do centro da cidade de Cruzeiro do Sul 

Fonte: fotógrafo Andrade Filho (2012) 

 

Como as relações comerciais ainda são fortes com a capital do 

Amazonas, o porto de Manaus ainda é o principal portal de saída dos 

produtos consumidos nestes confins de imensidão verde. Para esse 

mesmo destino, ocorre o escoamento do principal produto agrícola desta 

região, a farinha de mandioca, que perfaz o mesmo percurso das 

toneladas de látex extraídas das seringueiras durante o período áureo da 

borracha, no início do século XX.  

Por ser a cidade de maior densidade populacional da região do Alto 

Juruá, Cruzeiro do Sul se tornou um polo com infraestrutura mais 

desenvolvida em relação às demais. É considerada a cidade universitária 
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local porque recebe estudantes dos munícipios da região para concluírem 

a formação educacional.  

De forma muito tímida, observa-se que a região do Juruá vai 

paulatinamente esquecendo o isolamento primitivo. A rodovia BR-364, 

que interliga a região aos demais municípios do Acre e ao restante do 

país, ainda tem seu tráfego comprometido devido às chuvas torrenciais 

que banham a Amazônia na maior parte do ano, mas, aos poucos, sua 

pavimentação progressiva vai permitindo o tráfego, mesmo em condições 

inóspitas. O aeroporto, mesmo sendo internacional, mantém voos 

domésticos diários que interligam Cruzeiro do Sul à capital e alguns 

municípios acreanos, facilitando o deslocamento que antes era feito 

apenas pelos rios.   

A população, constituída ao longo de pouco mais de um século, 

aprendeu desde cedo a se adaptar ao isolamento geográfico e a se 

adequar às condições adversas.  Aqui, coabitam treze etnias indígenas 

sobreviventes. Segundo Cunha (2009) são estas: Apolina Arara, 

Jaminawa Arara, Poyanawa, Nawa, Shawãdawa, Nukini, 

Ashaninka/Kampa, Shanenawa, Yawanawa, Kontanawa, Katukina, 

Yaminawa e HuniKuĩ/Kaxinawa.  

Estudos contemporâneos fornecem um panorama da diversidade 

linguística existente na época e, pela perspectiva da sociolinguística, é 

possível perceber o conflito linguístico existente entre as línguas 

indígenas, o português e o espanhol. Cunha (2009), por exemplo, revela 

a influência das línguas portuguesa e espanhola em contato com as 

línguas indígenas faladas na região. O pesquisador mapeou as línguas 

das etnias que atualmente vivem no Estado do Acre. O Quadro 1 oferece 

uma descrição da situação linguística de cada etnia sobrevivente ao longo 

do tempo, situada na região do Alto Juruá. 
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Etnias 

sobreviventes 

Proficiência linguística 

HuniKuĩ/ 
Kaxinawa 

Há grupos cujos homens adultos são bilíngues, e as 
mulheres e crianças são monolíngues em Hantxa Kuĩ - 
língua indígena; outros grupos são monolíngues em 
língua portuguesa e há grupos multilíngues. Além do 
Hantxa Kuĩ, apresentam proficiência noutra língua 
indígena. Também falam Português e, alguns, o 
Espanhol. 

Yaminawa 
Os grupos do Acre e Purus são bilíngues, com excelente 
preservação da língua indígena. Os grupos do Juruá são 
monolíngues em língua portuguesa. Nos grupos do Acre 
e Purus, há indivíduos que apresentam proficiência em 
Português e Espanhol, além de outra língua indígena. 

Katukina 
Os homens são bilíngues, e as mulheres e crianças são 
monolíngues em língua indígena. O grupo localizado às 
margens da BR 364 está sob risco de deslocamento 
linguístico dado o extenso contato com falantes de 
português. 

Yawanawa 
Apenas as gerações acima dos 40 anos são falantes da 
língua Yawanawa. O grupo está no limite entre o 
bilinguismo e o monolinguismo em língua portuguesa. 

Shanenawa 
Apenas as gerações acima dos 40 anos são falantes da 
língua Shanenawá. O grupo está no limite entre o 
bilinguismo e o monolinguismo em língua portuguesa. 

Ashaninka/ 
Kampa 

Os homens adultos são bilíngues, e as mulheres e 
crianças são monolíngues em língua indígena. Há 
indivíduos que apresentam proficiência em Português e 
Espanhol.  

Nukini Monolíngues em língua portuguesa  

Shawãdawa Monolíngues em língua portuguesa  

Nawa Monolíngues em língua portuguesa  

Apolina Arara Monolíngues em língua portuguesa  

Jaminawa Arara Monolíngues em língua portuguesa  

Poyanawa Monolíngues em língua portuguesa  

Kontanawa Monolíngues em língua portuguesa  

 

Quadro 1 – Diversidade linguística do Alto Juruá 
Fonte: adaptado de Cunha (2009) 
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Além das etnias sobreviventes, há grandes grupos sociais 

descendentes de sul-americanos como nordestinos, amazonenses, 

gaúchos, bolivianos, peruanos; europeus, notadamente os alemães; além 

de sírio-libaneses (PESSOA, 2007). A grande maioria desses povos migrou 

para essa região nos primeiros momentos da exploração, impulsionada 

pela extração da borracha.  

O Alto Juruá ainda vivencia os fluxos migratórios de extrativistas, 

ribeirinhos que, juntamente com as populações nativas, se deslocam 

para as cidades da floresta em busca de formação educacional para os 

filhos (SALGADO, 2009). Esses fluxos migratórios caracterizam a região 

como culturalmente diversificada. Para os antropólogos Cunha e 

Almeida: 

Esse território e sua população representam uma parcela 
diminuta da imensa floresta amazônica e de suas numerosas 
populações nativas e migrantes, mas o fato extraordinário é que 
mesmo essa pequena amostra é riquíssima em variedade 
cultual e natural e dá um exemplo muito eloquente da 
complexidade social e biológica que é disfarçada pela grandeza 
da Amazônia. (CUNHA; ALMEIDA, 2002, p. 16). 

 

 Para garantir a sustentabilidade dessas numerosas populações 

nativas, o extrativismo vegetal e os produtos agroflorestais são a principal 

fonte de renda. São irrisórias as políticas públicas que incentivem a 

exploração sustentável de recursos naturais condizentes com o relatório 

do Programa de Zoneamento Econômico Estadual - PZEE (ACRE, 2002). 

O documento revela que a região do Juruá apresenta enorme potencial 

para a prática do ecoturismo21. A exploração econômica do turismo verde 

poderia incrementar a economia local e permitir a interação com outros 

povos, culturas e línguas em virtude da prática do ecoturismo. Porém, a 

falta de incentivo político-administrativo que estimule a exploração dos 

                                       
21 O ecoturismo é uma tendência em termos de turismo mundial seguindo estratégias 

de uso sustentável dos atrativos presentes no meio ambiente. 
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recursos naturais locais impossibilita a instauração de uma economia 

mais sólida.  

Se investimentos na área do ecoturismo fossem feitos, toda a região 

poderia vivenciar o mesmo apogeu econômico da cidade Puerto 

Maldonado, capital do departamento Madre de Dios, no Peru, que faz 

fronteira com o Estado do Acre, conhecida internacionalmente pela 

exploração do turismo verde. Com menos de quarenta mil habitantes, a 

cidade peruana recebe turistas oriundos de todos os continentes. Ali, no 

meio da selva, contempla-se o que sugere o mito da Torre de Babel. 

Naquele contexto, há a necessidade de se comunicar em outras línguas 

para atender às necessidades de interação com os visitantes estrangeiros. 

Trata-se de um caso em que se observa densamente a relevância social 

das línguas que são ensinadas no âmbito escolar.  

Diferentemente do que ocorre no país andino, no contexto da 

Amazônia Ocidental, a região do Alto Juruá ainda não atentou para a 

valorização de aspectos importantes da sua cultura, da sua história, da 

sua aptidão econômica e da sua formação multicultural para promover 

novas possibilidades de integração regional e de formação educacional 

capazes de amenizar as diferenças sociais. 

Para resumir esse breve panorama, a região do Alto Juruá é um 

espaço amazônico que, com apenas um século e uma década de 

colonização, foi território boliviano e renegou o idioma espanhol como 

língua materna. Após travar embates sangrentos com o Peru, passou a 

pertencer ao território do Brasil, se proclamou Estado da Federação, 

mesmo que por apenas 100 dias e, hoje, se projeta como mesorregião 

político-administrativa de grande importância econômica, social e 

política para o Estado do Acre, inserida numa perspectiva de 

desenvolvimento sustentável pela preservação dos recursos naturais e 

valorização da produção de conhecimento dos povos da floresta, 

prerrogativa prioritária da UFAC aportada nessas paragens como 
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produtora de saberes científicos aliados aos saberes do contexto social 

local. 

Até aqui, apresentei uma visão macro do panorama local, para, em 

seguida, debruçar-me sobre questões mais específicas da formação 

inicial do professor de ILE deste contexto social, já que a proposição de 

outro paradigma, antes de qualquer iniciativa, exige o conhecimento de 

fatores geopolíticos que influenciam diretamente na formação 

educacional.  

Se o ensino de ILE primasse pelo desenvolvimento dos 

conhecimentos científicos a partir de questões do contexto social local, 

promovendo com maior coerência a integração dos conhecimentos 

linguísticos da língua estrangeira com temáticas de relevância social 

local, seria muito mais produtivo e significativo para os aprendizes 

(COYLE; HOOD; MARSH, 2010). As estratégias de ensino devem 

promover o desenvolvimento de novos conhecimentos científicos a partir 

de conhecimentos espontâneos, particulares aos aprendizes (SZUNDY, 

2006). Assim, aspectos relevantes do contexto local devem ser valorizados 

e problematizados na construção de novos saberes. 

Para Holliday ([1994]2001), a metodologia de ensino de língua 

inglesa precisa ser apropriada ao contexto social dos professores e 

aprendizes, pois, nesse processo, os sujeitos sociais trazem para o âmbito 

da sala de aula aspectos do contexto local. Segundo o autor, o contexto 

social deve orientar o currículo da disciplina de língua inglesa, norteando 

ainda o processo de ensino.  Para essa abordagem, um dos primeiros 

passos na quebra de paradigmas é a catalogação de informações sobre 

aspectos relevantes do contexto histórico-sociocultural local, um pouco 

do que procurei apresentar com esse panorama inicial, retratando 

aspectos importantes da concepção de florestania necessária ao homem 

da floresta.  
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1.4. O CLI no contexto local 

Na área educacional, durante décadas, o Alto Juruá dependeu das 

políticas públicas conjecturadas na capital Rio Branco, como resultado 

da tradição centralizadora das instâncias político-administrativas do 

Acre.  

Por muitos anos, essa região conclamou pela presença do ensino 

superior. A partir das primeiras instalações, a presença da UFAC na 

região do Alto Juruá tem oportunizado a formação dos filhos da floresta, 

no próprio domicílio, reduzindo consideravelmente o número de 

retirantes universitários que se deslocam daqui em busca de formação 

em outras cidades que possuem outras opções de cursos superiores.  

Os primeiros cursos superiores instalados na região do Alto Juruá 

foram as licenciaturas de Letras/Português e Letras/Inglês, em 1988 e, 

dois anos mais tarde, o curso de Pedagogia. A chegada desses cursos aqui 

na região retratava a tendência da Universidade Federal do Acre em ser 

uma instituição focada no ensino. 

Objetivando promover e gerar novos conhecimentos capazes de 

garantir o desenvolvimento regional a partir das especificidades do local, 

a UFAC tardiamente expandiu sua oferta de cursos em 2006, 

inaugurando o Campus Floresta (Fotografia 8), prometendo aliar os 

saberes tradicionais germinados nos seringais com os conhecimentos 

científicos produzidos na academia (SALGADO, 2009). Nessa perspectiva, 

foram implementados outros cursos superiores como: 

Biologia/Bacharelado, Biologia/Licenciatura, Enfermagem, Engenharia 

Agronômica, Engenharia Florestal, Letras/Espanhol e o Curso de 

Formação Superior para Professores Indígenas. 
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Fotografia 8 – Campus Floresta, em Cruzeiro do Sul. 

Fonte: Arquivo da Coordenação de Letras/UFAC/Campus Floresta 

 

A fundação do CLI, em 1988, levanta muitas questões, tais como: 

Qual a razão de um curso voltado para o ensino e aprendizagem da língua 

inglesa, em uma região habitada por falantes das línguas indígenas, 

espanhola e portuguesa? Por que não priorizar cursos voltados para as 

línguas faladas na região?  

Influências de fatores globais já registrados por Crystal (1999) e 

Rajagopalan (2005) tais como o fato de o inglês ser a língua do triunfo 

militar, do êxito político-econômico, do sucesso literário, comercial, 

midiático, além de ser a língua da indústria do entretenimento não podem 

ser menosprezadas, mas, no contexto geopolítico local, foram as questões 

político-administrativas que se impuseram.  

O Ministério da Educação e o Governo do Estado do Acre exigiam 

da UFAC uma política de expansão no interior do Acre. De fato, a 

implantação do CLI no Alto Juruá não levou em consideração as 

necessidades e especificidades do contexto social local, mas, pelo menos, 

coincidia com a política de ILE adotada pelo sistema educacional 
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brasileiro que, na década de 1980, passou a priorizar o ensino da língua 

inglesa nas escolas públicas (LEFFA, 1999). Na verdade, na época, a 

UFAC elegeu os cursos da área de Letras porque eram os únicos com 

condições de funcionamento fora da sede de Rio Branco. A cúpula 

administrativa da UFAC entendia que cursos de Letras não demandavam 

instalações físicas de laboratório, nem de muitos professores, sequer o 

suficiente.  

Como resultado dessa ingerência político-administrativa, durante 

os primeiros vinte anos, a grande maioria dos professores de ensino 

superior atuantes no CLI foi cedida pela Secretaria de Educação do 

Estado do Acre; as instalações físicas também foram doadas pelo governo 

estadual. A falta de planejamento na implantação dos primeiros cursos 

resultou em problemas de toda ordem. Diante das precárias condições, 

tais como insuficiência de instalações físicas, quadro docente sem 

titulação e acervo bibliotecário limitado, o MEC interveio no curso de 

Letras/Português e não autorizou processos seletivos por dois anos 

consecutivos, 2005 e 2006. Mesmo tendo vivenciado os mesmos 

problemas estruturais, o CLI nunca foi avaliado.  

Quando foi instalado na região do Alto Juruá, o CLI ofertava 20 

vagas anuais, mas, desde 2006, cumprindo as determinações do Reuni22, 

passou a ofertar 50 vagas no turno matutino. Desde sua implantação, o 

curso vivenciou três reformulações no projeto político-pedagógico. A 

vigente foi reformulada em 2008 e aprovada em 29 de outubro de 2010, 

conforme a resolução n.º 067, do Conselho Universitário da UFAC, para 

atender o que dispõe a Resolução CNE/CES 18, de 13 de março de 2002.  

Atualmente, o CLI conta com seis professores de Língua Inglesa 

efetivados e com dedicação exclusiva. Todos ainda passam pelo processo 

                                       
22 Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (Reuni), que tem como principal objetivo ampliar o acesso e a permanência na 

educação superior. Reuni foi instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, e 

é uma das ações que integram o Plano de Desenvolvimento da Educação (BRASIL, 

2008).  
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de qualificação em mestrado ou doutorado, já que foram contratados 

apenas com a graduação. O maior desafio deste grupo docente é formar 

professores conforme as exigências dos documentos prefigurativos do 

MEC e do mercado de trabalho, oferecendo uma formação inicial que 

permita a formação continuada em qualquer outra instituição de ensino 

do país.   

Sendo a única licenciatura existente na região do Juruá, este curso 

de Letras é responsável pela formação da grande maioria dos professes 

de ILE que atua na educação básica. A demanda local por professores 

específicos da área vem aumentando a cada ano, à medida que as redes 

estadual e municipal de ensino da região se desenvolvem.  A prática 

docente deste contexto revela que esses professores saem da graduação 

sem os devidos conhecimentos linguísticos e discursivos apropriados à 

efetiva interação comunicativa oralizada (QUEIROZ, 2012). Para esses 

profissionais, demandam-se ainda saberes necessários à 

recontextualização discursiva (BERNSTEIN, [1970]2000) e, muitos deles 

não possuem consciência linguística, nem da perspectiva teórica que 

norteia a prática docente (VIAN JR., 2011; 2012). 

Paiva (2006, p. 125) demonstra que, nos cursos de graduação da 

maioria das universidades do Brasil, o ensino da língua inglesa está 

muito atrelado ao ensino de formas linguísticas, sem levar em 

consideração as práticas de interações verbais. Para a pesquisadora, 

prevalece, nesses contextos acadêmicos, o “ensino de estruturas 

linguísticas, congeladas em sua dimensão sintática e sem inserção em 

contextos significativos”. Para Paiva (2006), tomando os gêneros como 

objeto de estudo, tem-se a oportunidade de ensinar as estruturas 

linguísticas de forma situada, mudando uma prática pedagógica tão 

enraizada na didática de ILE que se caracteriza pelo ensino da gramática 

pela gramática. A autora argumenta que as práticas pedagógicas no 

ensino básico, e até mesmo em alguns cursos de Letras, continuam 

divorciadas do conceito de linguagem como gênero:  
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A concepção de linguagem materializada em gêneros tem sido 
ignorada ao longo da história do ensino de línguas. O conceito 
de língua predominante no contexto escolar ainda é, na maioria 
de nossas escolas, o ensino de estruturas lingüísticas, 
congeladas em sua dimensão sintática e sem inserção em 
contextos significativos. (PAIVA, 2005, p. 125). 

 

Paiva (2005) propõe que o foco saia das estruturas gramaticais e recaia 

sobre o uso, sobre as práticas de comunicação. Acerca desse assunto, 

Almeida Filho faz as seguintes considerações: 

Aprender uma língua nessa perspectiva é aprender a significar 
nessa nova língua e isso implica entrar em relações com outros 
numa busca de experiências profundas, válidas, pessoalmente 
relevantes, capacitadoras de novas compreensões e 
mobilizadora para ações subsequentes. (ALMEIDA FILHO, 
1993, p. 15). 

 

Nesse sentido, pode-se inferir que a aplicabilidade dos gêneros 

oriundos das práticas discursivas online, quando bem planejadas e 

executadas, pode apresentar resultados relevantes para o processo 

ensino-aprendizagem. Nessa mesma perspectiva, Celani afirma que: 

Em geral, o nível de proficiência comunicativa é inibidor. Há 
confusões entre proficiência comunicativa e consciência da 
natureza da linguagem e de como a linguagem opera no mundo. 
Para grande número de professores, seu maior problema é não 
ter proficiência linguística adequada. (CELANI, 2010, p. 137). 

 Segundo Paiva (2006), se, por um lado, os cursos de formação de 

professores de ILE tendem a repetir práticas de ensino cristalizadas e 

repetitivas, por outro lado, há, nesses professores em formação, a 

vontade de se expressar na língua que estudam e pretendem ensinar no 

futuro. Para a autora, existe a expectativa de aprender um idioma que 

possibilite a interação social.  

É preciso que os docentes ligados à formação de professores de ILE 

reflitam sobre as necessidades e deficiência dos profissionais que 

formam. Moita Lopes (1996, p. 59) afirma que uma “nova atitude seria 
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necessária para a reformulação do trabalho que está sendo feito na 

formação de professores de inglês nas universidades brasileiras”. Faz-se 

necessário o desenvolvimento de uma postura crítico-reflexiva sobre os 

saberes linguísticos e pedagógicos adequados ao contexto sócio-histórico 

de atuação.  

1.5. Pesquisa qualitativa: pluralidade metodológica  

 Considerando a busca por soluções pedagógicas para sanar os 

problemas vivenciados no âmbito da sala de aula de ILE, este estudo se 

inscreve no campo LA: área do conhecimento constituída 

epistemologicamente pela transdisciplinaridade, pelo diálogo constante 

com outras áreas do conhecimento; característica essencial de uma 

ciência cujo objeto de estudo é a linguagem em uso (MOITA LOPES, 

[1998]2004; CELANI; [1998]2004). É da natureza da LA construir seu 

arcabouço teórico a partir de diversos prismas, buscando, em outras 

ciências, explicações para compreender o uso da linguagem, um 

fenômeno complexo, histórico e socioculturalmente constituído. Em um 

“exercício constante de leveza de pensamento” (ROJO, 2006, p. 253) 

procuro estabelecer relações entre saberes produzidos em outras áreas 

do conhecimento, tais como Educação, História, Linguística, Sociologia, 

Psicologia e Estudos Culturais, para ampliar o debate sobre o ensino de 

ILE.  

 De grande relevância social e educacional no Brasil, há mais de 30 

anos a LA tem contribuído no campo de ensino e aprendizagem de 

línguas, especialmente as línguas estrangeiras, uma das suas subáreas 

em constante crescimento no país. Há uma gama de pesquisas científicas 

brasileiras que ajudam a pensar o ambiente da sala de aula de língua 

inglesa (CELANI, 1992; CAVALCANTI, 1998; LEFFA, 1999; MEURER; 

MOTA-ROTH, 2002; CONSOLO; VIEIRA-ABRAHÂO, 2004; MOITA 

LOPES, 1996, 2006; SZUNDY, 2007, VIAN JR, 2011, 2013; MELLO, 

2005, 2012).  
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Nessa área, profissionais em formação inicial ou continuada que 

necessitam refletir sobre ocorrências e decorrências pertinentes aos 

contextos escolares em que atuam ou atuarão têm direcionado seu 

interesse de estudo para temas relevantes à sala de aula e às relações 

entre alunos e professores. Observa-se o engajamento do linguista 

aplicado em questionar as verdades absolutas perenes na academia pela 

adoção de paradigmas metodológicos que permitem estabelecer relações 

dialógicas entre o pesquisador e os sujeitos envolvidos na pesquisa de 

diferentes maneiras: pelo compartilhamento de crenças (BARCELOS; 

VIEIRA-ABRAHÃO, 2006; BARCELOS, 2006, 2011; SILVA, 2007), 

representações (CELANI; MAGALHÃES, 2002; FREIRE; LESSA, 2003; 

ORNELAS, 2010), reflexões (CRISTÓVÃO, 2002; CELANI, 2004; 

PEZENTE, 2005; SZUNDY, 2009), memórias (PAIVA, 2006), narrativas 

(TELLES, 2002; MELLO, 2005; PAIVA; 2005; BARCELOS, 2006; 

SIQUEIRA, 2009), dentre outras relações dialógicas. Em comum, estes 

estudos retratam o engajamento com a produção científica sem se 

desvincular das questões sociais inerentes aos contextos.   

 Sousa Santos (2000) defende o fazer Ciência como uma prática 

social de conhecimento, que dialoga com a vida; que problematiza as 

verdades absolutas tidas como universais e questiona os engajamentos 

da ciência como produção de verdades estanques. Para o pensador 

português, a produção do conhecimento parte do interessado, responde 

a determinados interesses e deve produzir conhecimento pró-

emancipatório, que busque aprender com aquilo que, no Hemisfério Sul, 

não é produto do império. Ele recomenda que a pesquisa seja 

comprometida com a produção de um conhecimento prudente para uma 

vida decente. A prudência não impossibilita ser subversivo, nem sugere 

a renegação do pluralismo metodológico. Se a abordagem é qualitativa ou 

quantitativa depende do delineamento da pesquisa, da geração dos dados 

e dos métodos de análise (BAUER; GASKELL; ALLUM; 2002). Porém, a 

observação sistemática dos acontecimentos e a prudência nas inferências 

devem ser uma constante em qualquer abordagem, objetivando sempre o 
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contributo de uma pesquisa para o bem-estar da sociedade (SOUSA 

SANTOS, 2004.  

 O processo de transição do paradigma quantitativo para o 

qualitativo, no campo das ciências humanas, foi impulsionado pela 

necessidade de procedimentos metodológicos flexíveis e suscetíveis à 

incorporação de outras abordagens capazes de englobar a complexidade 

e o esforço investigativo que vêm sendo desenvolvidos no âmbito das 

ciências humanas. Na busca pela comprovação da cientificidade – 

característica inerente às pesquisas quantitativas – procedimentos como 

validação, triangulação, plausibilidade, etc. emergiram para suprir a 

ausência de cientificidade que, incialmente, se atribuiu ao paradigma 

qualitativo (DÖRNYEI, ([2007]2010). Mas esses procedimentos 

metodológicos não são obrigatórios em todas as pesquisas que se 

inscrevem no campo das pesquisas qualitativas. São muitos os 

varadouros dessa abordagem metodológica, como caminhos 

heterogêneos e diversificados, acompanhando a dinamicidade e 

enredamento de ambientes heterogêneos e complexos como a sala de 

aula, por exemplo.  

 Ao passo que as pesquisas qualitativas são efetivadas, normas de 

cientificidade previamente estabelecidas na academia são transgredidas 

sem perder a prudência sobre a qual relata Souza Santos (2004). É da 

natureza da pesquisa qualitativa instaurar novos procedimentos. Suas 

características-chave são flexibilização e mudança (ELY, VINZ, ANZUL, 

DOWNING, 2001).  Nas palavras de Marconi e Lakatos (2009, p. 269): 

A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar 
aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do 
comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre 

as investigações, hábitos, atitudes, tendências de 
comportamento, etc.  

 

 O campo que a Pesquisa Qualitativa abrange é plástico, 

heterogêneo e em constante estado de fluxo. Na produção de 
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conhecimento sobre a operacionalização da linguagem na sala de aula, 

por exemplo, os pesquisadores da LA têm adotado procedimentos 

diversificados e, às vezes, convergentes, dada a complexidade do objeto 

de estudo (SANTOS, 2011; VARGAS, 2011, SARMENTO, 2012; LIMA, 

2012; QUEIROZ, 2012; SOARES, 2012; LEITE, 2013).  

Porém, algumas pesquisas em LA (MARTINS, 2008; ALMEIDA, 

2008; SIQUEIRA, 2009; BENGEZEN, 2010; ALIANÇA, 2011) adotam a 

abordagem qualitativa por permitir a transgressão da norma previamente 

estabelecida, sem perder o caráter de cientificidade. Pesquisas dessa 

natureza, propõe-se não apenas a compreender o mundo ou explicá-lo, 

mas a contribuir para transformá-lo juntamente com os atores sociais 

envolvidos no processo estudado (DÖRNYEI, ([2007]2010).  

 Para se fazer pesquisa, segundo a perspectiva qualitativa, evita-se 

produzir conhecimento para ser debatido apenas entre pesquisadores. 

Pelo contrário, instaura-se a “criação de novas configurações do saber 

mais aptas a serem apropriadas pelos cidadãos” (SOUSA SANTOS, 2004, 

p. 23).  No campo da LA, Moita Lopes (1996) já recomendava aos 

professores-pesquisadores adotar uma postura mais engajada e reflexiva 

“para gerar conhecimento singular da perspectiva de um participante 

interno da prática social da sala de aula” (MOITA LOPES, 1998, p.125). 

Mediante a constatação de um problema, o professor-pesquisador deve 

contribuir para envolver os participantes, definindo papéis, escolhendo 

procedimentos metodológicos, promovendo a reflexão que, inclusive pode 

ser o método de geração de dados, métodos possíveis na Pesquisa 

Narrativa (PN). 

1.5.1. A Pesquisa Narrativa 

Nesse estudo, a opção pela PN, conforme teorizam Ely, Vinz, Anzul 

e Downing (2001); Clandinin e Connelly (2004); Mello (2005; 2012) e 

Clandinin (2007) está intimamente ligada com minha trajetória de vida, 

com minha formação continuada e com minha prática docente. Nesse 
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sentido, a exemplo de disciplinas que venho ministrando ou cursando na 

pós-graduação, com base no paradigma reflexivo de formação de 

professores (SCHÖN, 1983, 1992, 2000; MAGALHÃES; 2004, 2011; 

CELANI, 2010, 2011), a produção de narrativas reflexivas sobre o 

processo tem sido uma constante. Nessa esteira, durante a execução da 

disciplina Língua Inglesa VII, colaborativamente com os mesmos 

participantes, alunos-professores da Turma ingressante em 2009, 

elaboramos narrativas através das quais componho sentidos (ELY; VINZ; 

ANZUL; DOWNING; 2001, MELLO, 2005, 2012) para o ensino de ILE no 

meu contexto social local, revelados por esta vivência subversiva. 

Compreendo como prática de ensino subversiva, tudo que vai contra o 

que está posto e cristalizado no âmbito da sala. Conforme preconiza Mello 

(2005, 2012), como uma atitude que procurar alterar as paisagens que 

estão postas, acabadas, tidas como verdades absolutas.  

A opção pela PN foi motivada pelo meu interesse em vivenciar o 

processo de didatização de gêneros discursivos, juntamente com os 

professores em formação inicial, de forma transgressora, diferentemente 

do que estava posto, do que estava sendo vivenciado (MELLO, 2005; 

2012). Como este estudo foi vivenciado ao longo da prática docente, para 

essa incumbência, era preciso construir uma estratégia coletiva, 

colaborativa, que possibilitasse a composição de sentidos durante o 

processo investigativo. Para fazer jus aos procedimentos de ensino 

subversivos, o modelo metodológico da PN traduzia o espirito 

investigativo coerente com a prática de ensino que eu me propunha a 

vivenciar juntamente com meus alunos-professores.  

A PN permitiu adotar uma postura transgressora das práticas 

metodológicas dominantes, desvinculando-se do modelo canônico 

adotado pela maioria das pesquisas. A opção pelo paradigma da PN 

permitiu que minha trajetória de vida, minhas diversas identidades 

constituídas ao longo da formação educacional pudessem ser 
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relembradas, contribuindo para a composição de sentidos a respeito do 

ensino de ILE no meu contexto. 

 Claro que essa escolha não foi sempre uma convicção clara na 

minha trajetória. Muito tem se discutido, dentro do escopo teórico das 

pesquisas qualitativas, a respeito do rigor cientifico da PN. Carter (1993) 

é categórica quanto à relevância dessa abordagem metodológica: 

Com cada vez mais frequência, ao longo dos últimos anos, nós, 
como membro de comunidade de professor-pesquisador, temos 
contado histórias sobre o ensino e a formação de professores, 
em vez de simplesmente relatar as correlações de coeficientes 
ou efetuar listagens dos resultados. Esta tendência tem 
inquietado alguns que lamentam o abandono da precisão da 
pesquisa quantitativa alegando a falta de rigor científico. Para 
muitos de nós, no entanto, essas histórias traduzem mais do 
que os números ou fórmulas matemáticas são capazes de 
traduzir, elas captam a riqueza e a imprecisão da nossa 
experiência como professor; e a complexidade de nossos 
entendimentos sobre o que é ensinar e como os outros podem 
ser formados para se envolver nesta profissão. (CARTER, 1993, 
p. 5, tradução minha)23. 

 

Para a autora, no campo educacional, principalmente nos cursos 

de formação de professores, as histórias dos participantes desse processo 

são bem mais relevantes do que as mensurações  ou outras estratégias 

arquitetadas para conferir grau de cientificidade às pesquisas 

quantitativas. Na PN, procedimentos metodológicos como triangulação de 

dados, por exemplo, é um procedimento prescindível, uma vez que não 

existem apenas três interpretações possíveis. Esses procedimentos 

surgiram para reprimir as críticas negativas emergidas no seio da 

academia que as compreendiam como pesquisa soft ou sem uniformidade 

                                       
23 With increasing frequency over the past several years we, as member of a community 

of investigator-practitioner, have been telling stories about teaching and teacher 

education rather than simply reporting correlation coefficients or generating list of 
findings. This trend has been upsetting to some who mourn the loss of quantitative 

precision and, they would argue, scientific rigor. For many of us, however, these stories 

capture, more than scores or mathematical formulae ever can, this richness and 

indeterminacy of our experience as teachers and the complexity of our understandings 

of what teaching is and how others can be prepared to engage in this profession. 
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(BAUER; GASKELL; ALLUM; 2002). 

 Nessa perspectiva, não prevalece a unicidade objetiva do 

pesquisador, com tudo se externalizando conforme sua ótica.  Não é 

prudente adotar procedimentos de exclusão das vozes dos participantes, 

nem minar a produção de conhecimento, restringindo a construção de 

conhecimento unicamente aos protocolos e gavetas dos pesquisadores, 

em decorrência da metalinguagem, da visão hierárquica e dogmática do 

conhecimento (BERNSTEIN, [1972] 2003). 

Na PN, não se corrobora apenas a visão do pesquisador como único 

autorizado a efetuar reflexões sobre os acontecimentos. Pelo contrário, é 

possível que a voz dos participantes em um evento de pesquisa seja 

levada em consideração.  Assim, evita-se a interpretação de mão única, 

evidenciando a difusão das experiências de todos aqueles que estão 

envolvidos no processo. Embora predominantemente impere a voz do 

pesquisador, instaura-se a prática do dialogismo por possibilitar a 

inserção das múltiplas vozes dos participantes, permitindo que o leitor 

efetue outras interpretações, conforme suas crenças e experiências no 

mundo.  

Nesse sentido, vejamos o que dizem Connelly e Clandinin (1990): 

A pesquisa narrativa é cada vez mais utilizada em estudos 
vivenciados na área educacional. Ela tem uma vasta história 
intelectual constituída na área da educação e em outras áreas. 
A principal justificativa para o uso de narrativa na pesquisa 
educacional é que os seres humanos são por natureza 
contadores de histórias que são vividas individual e 
socialmente. O estudo da narrativa, portanto, é o estudo da 
forma como os seres humanos experimentam o mundo. Essa 
noção geral traduz a ideia de que a educação é a construção e 
reconstrução de histórias pessoais e sociais; professores e 
aprendizes são contadores de histórias, personagens de suas 
próprias histórias e das histórias dos outros. (CONNELLY e 
CLANDININ, 1990, p. 2, tradução minha)24.  

                                       
24 The narrative inquiry is increasingly used in studies of educational experience. It has 

a long intellectual history both in and out of education. The main claim for the use of 

narrative in educational researcher is that humans are storytelling organism who, 

individually and socially, lead stories lives, the study of narrative, therefore, is the study 
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 Mesmo ciente da pertinência da PN para este estudo, por permitir 

que múltiplas identidades fluíssem no diálogo com outras vozes, houve 

momentos em que a tradição da pesquisa acadêmica interferiu nas 

minhas escolhas. A questão da cientificidade era uma constante, sob 

pena de incorrer na produção de conhecimento empírico. Sobre o rigor 

científico da PN, Connelly e Clandinin (1990) fazem lembrar que:  

Como os demais métodos qualitativos, a narrativa se baseia em 
outros critérios diferentes de validade, confiabilidade e 

generalização. A linguagem e os critérios para a investigação 
narrativa estão em desenvolvimento. (CONNELLY e CLANDININ, 
1990. p. 7, tradução minha)25.  

 

Nessas palavras, enquanto as pesquisas com essa abordagem se 

desenvolvem, o escopo teórico sobre os procedimentos metodológicos vai 

se constituindo. Nas palavras de Mello (2005), não há “uma visão mais 

direcionada para validação e busca de verdades comprováveis” (p. 84). 

Nessa abordagem da PN, é frequente que o pesquisador procure entender 

os fenômenos segundo a perspectiva de todos os participantes do evento 

estudado, ou procure significado para as suas próprias vivências 

(MELLO, 2005; REICHMANN 2007, ALMEIDA, 2008, SIQUEIRA, 2009; 

MARQUESIN; PASSOS; 2009). Essa última característica da abordagem 

me pareceu mais plausível diante da minha formação continuada e o meu 

letramento acadêmico, na condição de professor-pesquisador e formador 

de professores de ILE. 

 Procurando situar a PN dentro do imenso guarda-chuva da 

pesquisa qualitativa, Mello (2005), explicita que esta abordagem 

                                       
of the way humans experience the world. This general notion translates into the view 
that education is the construction and reconstruction of personal and social stories; 

teachers and learners are storytellers and characters in their own and other’s stories. 

25 Like other qualitative methods, narrative relies on criteria other than validity, 

reliability, and generalizability. The language and criteria for narrative inquiry are under 

development. 
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metodológica, quando empregada no âmbito da sala de aula, proporciona 

uma maior proximidade entre o professor-pesquisador e os alunos 

porque adota uma linguagem menos canônica e mais próxima das 

vivências sociais dos aprendizes. Outro aspecto relevante dessa 

abordagem é a preconização das múltiplas possibilidades de 

interpretação, sendo mais coerente com o ambiente da sala de aula, 

essencialmente heterogêneo. Sem sombra de dúvidas, esse paradigma 

metodológico fazia mais sentido para minha proposta de estudo.  

 A partir das leituras de Connelly e Clandinin (2004), Mello (2005, 

2013) enumera três procedimentos sugeridos pelos autores canadenses, 

a saber: temporalidade, sociabilidade e lugar. 

 Com relação à temporalidade, ao me remeter ao meu passado, 

trago para o presente as memórias que possuem elementos que 

justificam minhas atitudes no presente e que podem influenciar minhas 

escolhas no futuro. Nesse exercício, procuro me reconhecer para 

compreender a mim mesmo e, assim, procurar inferir sentido sobre 

práticas de agora. Ao mesmo tempo, esse processo de reflexão possibilita 

vivenciar novas experiências, projetando mudanças para o porvir.  

 Sobre a sociabilidade, esta está relacionada ao contexto social dos 

participantes. No ambiente da sala de aula, equivale ao que Williams e 

Burden (1994) relatam sobre o que os professores e alunos trazem para 

a sala de aula: suas crenças e os aspectos locais da sua cultura. Mello 

(2005) confirma que o pesquisador precisa considerar as emoções, os 

valores morais, “as condições sociais nas quais as pessoas vivem com 

suas experiências” (MELLO, 2005, p. 90).  

 Quanto ao lugar, é preciso refletir sobre os papéis sociais que cada 

indivíduo desempenha porque sempre ocorrem mudanças e 

reposicionamento de funções. As relações pessoais são restabelecidas e 

as interações afetivas são transitórias. Consequentemente, isso implica 

refletir sobre as histórias que são narradas. O que revelariam as 

narrativas caso fossem historiadas a partir de outro contexto? Sobre o 
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professor em formação inicial de outrora, o que ele tem a dizer sobre sua 

prática hoje, já que fala a partir da ótica de outro lugar? Sem dúvida, 

trata-se de uma área de pesquisa com infinitas possibilidades de 

continuar o processo reflexivo sobre a prática docente.  

 Objetivando ser coerente com a PN, apresentei inicialmente o 

contexto sócio-histórico de onde é possível inferir aspectos relativos aos 

três elementos que acabei de descrever. Embora esse seja o contexto 

amplo da vivência, há elementos intrínsecos à sala de aula e às próprias 

escolhas dos participantes que só as narrativas darão conta de 

externalizar.  

Essa proposta metodológica é coerente com o desenvolvimento de 

estratégias de ensino apropriadas com o contexto local, porque as 

interpretações aferidas dependem das relações de sociabilidade e dos 

lugares, aspectos importantes que os aprendizes e professores trazem 

para o ambiente da sala de aula (HOLLIDAY, [1994]2001).  A partir dessa 

experiência, procuro compor sentidos para as futuras vivências na sala 

de aula deste contexto (ELY, VINZ, ANZUL, DOWNING, 2001; MELLO, 

2005). Quanto ao objeto de estudo, as próprias narrativas cumprem essa 

função. Nas palavras de Mello: 

As histórias não são parte da pesquisa, elas são a pesquisa. Elas 
não são somente textos a serem analisados, elas são como a 
experiência é recontada, revivida e interpretada. Elas são o 
fenômeno estudado. Clandinin e Connelly (2000) dizem que a 
história é o objeto e também o método de pesquisa. (MELLO, 
2005, p. 91).  

 

 Como método de geração de dados, a PN reconhece diversas 

possibilidades: documentos, fotografias, autobiografias etc., (ELY; VINZ; 

ANZUL; DOWNING; 2001) e, neste caso, inclusive postagens em redes 

sociais.  Todo o conjunto de gêneros discursivos que compõem essa 

vivência é utilizado como fontes de dados.  Durante a vivência, com base 

no paradigma reflexivo de formação de professores (SCHÖN, 1983, 1992, 

2000; MAGALHÂES; 2004, 2011; CELANI, 2010, 2011), os participantes 
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produziram narrativas sobre o processo. Analisei as narrativas conforme 

Ely, Vinz, Downing e Anzul (2001), que defendem a composição de 

sentidos na PN. Ao reler e reescrever sobre as experiências vividas, elegi 

discutir sobre temas que foram revelados com maior ênfase pela escrita 

dos participantes, a saber: a pouca vivência em processos de didatização 

de gêneros orais; a relevância dos temas sobre o contexto para a formação 

do professor de ILE local e o trabalho colaborativo como estratégia para 

superar a deficiência de letramento digital, conhecimentos linguísticos e 

pedagógicos. 

Além das narrativas produzidas pelos alunos-participantes dessa 

vivência, a minha autobiografia se apresenta como mais um elemento que 

contribui para que o leitor componha sentidos para minha prática 

docente coerente com a minha formação continuada e o meu letramento 

acadêmico na condição de professor-pesquisador e formador de 

professores de ILE. Nesse processo, estou inserido como participante 

relacional, envolvido nas experiências vividas, procurando problematizar 

minha prática docente para poder compor sentidos para minhas 

experiências juntamente com os demais participantes.  

Nesse sentido, a autobiografia, por exemplo, é uma das 

possibilidades de geração de dados do paradigma da PN, porque permite 

a coexistência de diferentes gêneros, na composição da aquarela que 

compõe o plano de fundo das histórias do participante narrador. A 

autobiografia também ajuda a compor o mosaico de imagens que 

constroem sentidos a respeito das minhas escolhas como docente hoje, 

para que eu possa conjeturar mudanças no futuro.  

Portanto, inicio logo a seguir a partilhar a minha autobiografia 

como professor-pesquisador e narrador dessas vivências fragmentadas 

numa família de gêneros discursivos que retratam momento importante 

das minhas escolhas e engajamento com o ensino de ILE neste contexto.  
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1.5.2. A minha autobiografia 

Sou um dos agentes sociais que contribui no processo de 

mudanças que o CLI vivenciou nos últimos dez anos. Ingressei neste 

curso no ano letivo de 2000. Ainda estava em voga o primeiro currículo 

implantado em meados da década de 1980. Oriundo de família 

constituída de agricultores e seringueiros, durante a graduação nunca 

tive a oportunidade de fazer intercâmbio por falta de recursos financeiros. 

Não tive a experiência de estudar em países falantes do idioma inglês 

como primeira língua. A pouca fluência adquirida ao longo da graduação 

foi herdada dos meus professores do Campus Floresta, do escasso 

material didático disponível, das práticas de ensino durante as atividades 

pré-serviço e das estratégias de aprendizagem que eu adotara. Minha 

estratégia preferida sempre foi a audição de músicas, notícias, filmes, 

tudo em língua inglesa, para tentar minimizar a falta de contato com a 

língua-alvo.  

Em 2003, sem vivenciar nenhuma greve de servidores, concluí 

minha graduação nos quatro anos previstos. Creio que, na visão da 

maioria dos professores do CLI, eu não fui um excelente aluno. Eu não 

me enquadrava no perfil de aluno ideal a que eles aspiravam. Talvez por 

ser transgressor das práticas cristalizadas a que muitos se submetiam. 

Eu diria que fui um aluno mediano, mas consegui desenvolver estratégias 

de aprendizagem pouco comuns à época, o que me tornou um 

universitário antenado com as novas estratégias de aprendizagem 

possibilitadas pelas TICs. 

 Logo cedo, interessei-me pela aprendizagem via Internet. Como 

tinha vindo da roça para a cidade, era questão de honra dominar aquela 

tecnologia para me sentir incluído socialmente no meu pequeno grupo de 

colegas. Na época, a curiosidade era maior que as possibilidades de 

aprendizagem. Mesmo diante das adversidades, com Internet discada e 

computadores obsoletos, sabia que estava diante de uma potencial 

ferramenta de aprendizagem. Interessei-me cedo pela prática de leitura e 
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audição de notícias internacionais produzidas em língua inglesa. 

Acessava com frequência o site da agência de notícias americana Voice of 

America para fazer download de arquivos em mp3 e acompanhar o áudio 

pelo script da notícia, porque não havia outra forma de acesso à oralidade 

da língua-alvo. 

No último ano da graduação, em 2003, desfocando da dedicação ao 

CLI, ingressei no jornalismo escrito. O gosto pela notícia fez com que eu 

migrasse para o rádio-jornalismo. Exerci a função como locutor da rádio 

Juruá FM por aproximadamente um ano, conforme Fotografia 9.  

 

 

Fotografia 9 – Estúdio da Rádio Juruá FM 

Fonte: Ismael Medeiros 

Ali tive a oportunidade de desenvolver outras habilidades 

comunicativas. Acredito que a audição rotineira de músicas em língua 

inglesa tenha influenciado minha carreira docente até hoje. A experiência 

na rádio influenciou muitas escolhas na vida de professor de ILE.  

O rádio sempre me fascinou e despertou curiosidades desde minha 

infância. Por muito tempo, fez parte da minha vida. Único meio de 
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comunicação que minha família dispunha, essa mídia fazia parte do 

imaginário de todos nós: ribeirinhos, seringueiros e agricultores da 

região. Lembro que toda noite, sentados em círculo, com um aparelho de 

rádio no centro, todos os membros da família debulhavam milho ou 

feijão. Quase todas as vezes, quando o sono rapidamente chegava, íamos 

para os nossos leitos ouvindo as mensagens26 da Rádio Verdes Florestas, 

transmitida no sistema AM para todos da região. Quando não havia 

baterias para o rádio, alguém contava uma narrativa (SILVA, 2012). 

Em fevereiro de 2004, me submeti ao processo seletivo para técnico 

em assuntos educacionais da UFAC e fui aprovado. Nessa mesma época, 

estava sendo convocado para assumir o cargo de Assistente Judiciário no 

Fórum Regional e de professor efetivo da Secretaria Estadual de 

Educação do Estado do Amazonas, como professor de ILE no município 

de Guajará. Desisti dos dois últimos. Abandonei também a rádio para ser 

servidor federal na UFAC, porque, no âmbito desta instituição de ensino 

superior, eu poderia crescer academicamente. Em março do mesmo ano, 

surgiu uma vaga para professor temporário de Língua Inglesa no CLI, 

cargo vinculado à Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da 

UFAC, cujo salário era arcado pelo Governo do Estado do Acre, mediante 

um convenio firmado com a UFAC. Candidatei-me e fui aprovado.  

Recém-graduado no CLI, em menos de um semestre após a 

formatura, voltei como docente. Muitas foram as angústias vivenciadas 

dentro e fora da sala de aula. A falta de material didático e a ansiedade 

em querer promover um espaço de aprendizagem mais interativo eram 

minhas maiores privações. Sem recursos pedagógicos, não era possível 

ser diferente. Faltavam-me saberes que possibilitassem didatizar os 

recursos disponíveis em instrumentos de ensino. A UFAC oferecia 

condições mínimas: o diário do professor, a sala de aula com seu quadro 

                                       
26 Um gênero criado pelos povos da floresta para comunicar, via ondas AM, os fatos 

corriqueiros e particulares aos demais familiares localizados nas mais diversas 

colocações, às margens dos rios da região do Alto Juruá. 
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negro e o giz. Penúria! Para ser sincero, muitas foram as situações em 

que eu me via entrelaçado pela falta dos conhecimentos linguísticos e 

didáticos necessários ao exercício da docência, com segurança e prazer.  

Hoje, compreendo que o linguista aplicado precisa sempre 

questionar sua prática, refletir sobre seus procedimentos e incorporar o 

espírito investigativo dentro da sala de aula, ou seja, sempre haverá uma 

zona de turbulência, diversos varadouros a serem trilhados, que 

impulsionam questionamentos, nunca prontos ou acabados: sempre 

instáveis (MOITA LOPES, 1996; 2006). Mas esse amadurecimento veio 

com a formação continuada. Talvez, naquele momento, a necessidade se 

impusesse diante das minhas capacidades. Pelo menos era o que tinha 

como crença: ora as preocupações financeiras eram maiores que minha 

vocação para professor, ora eu me sentia estimulado e determinado a 

exercer a profissão pela vontade de aprimorar minhas habilidades 

linguísticas e didáticas durante o exercício na profissão, motivando-me 

pela formação continuada. 

Diante de tantas insatisfações/inquietações, percebi que somente 

a formação continuada poderia me subsidiar com novas estratégias de 

ensino e aprendizagem e, como resultado disso, em julho de 2004 

ingressei no Curso de Especialização em Língua Inglesa, na Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC-Minas.  

A especialização em língua inglesa, na PUC-Minas, durou um ano 

e meio. Foram três módulos presenciais de quinze dias, durante três 

semestres: julho de 2004, janeiro de 2005 e junho de 2005.  Naquele 

curso de Especialização, descobri a abordagem teórica de ensino e 

aprendizagem de língua mediada por computador e a perspectiva de 

ensino baseado em gêneros. Na época, o contato com a professora Vera 

Menezes de Oliveira e Paiva foi uma oportunidade de grande valia para 

minha formação. Naquele período, a pesquisadora liderava um grupo de 

pesquisa (PAIVA, 2005) denominado Aprendendo com Memórias de 
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Falantes de Língua Inglesa (AMFALE) com o qual colaborei fornecendo a 

seguinte narrativa (Figura 4): 

 

Figura 4 – Narrativa fornecida ao projeto AMFALE 

Fonte: http://www.veramenezes.com/amfale/nar_ing_ing_76.html 

Além dessa experiência, o curso me possibilitou o contato com 

teóricos estrangeiros como David Nunan, Jack Richards, Rod Ellis, e 

brasileiros, como Almeida Filho, Luiz Paulo Moita Lopes, José Luiz 

Meurer e Vera Menezes de Oliveira e Paiva, que ampliaram meus 

horizontes sobre o ensino de ILE. 

Após dois anos como professor universitário, meu contrato foi 

revogado. No início de 2006, fui efetivado como professor estadual na 

Escola de Ensino Médio Professor Flodoardo Cabral, a pioneira em ensino 

médio na região do Alto Juruá. Fui aluno secundarista desta escola e 

retornar como professor do Ensino Médio foi muito gratificante. Na 

oportunidade, continuei exercendo o cargo de Técnico em Assuntos 
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Educacionais, na UFAC, acumulando com o exercício da função de 

professor de ILE neste estabelecimento de ensino que tanto me 

aproximou dos alunos do ensino básico. Na escola professor Flodoardo 

Cabral, juntamente com os professores da disciplina Língua Inglesa, 

desenvolvemos um projeto que chamamos de Inclusão Social pelo 

Letramento Digital: novas possibilidades no ensino e aprendizagem de LE. 

Na época, fiz uma reflexão sobre a execução daquele projeto pedagógico 

que resultou na minha monografia de conclusão da especialização 

cursada na PUC-Minas, intitulada Letramento Digital: possibilidades 

pedagógicas no ensino de LE pelas ondas do hipertexto (UCHÔA, 2006). 

Depois de dois anos como professor estadual, em 2008, fui 

aprovado no Mestrado em Letras da UFAC, em Rio Branco. Ainda no 

início daquele ano, fui aprovado para professor da UFAC, na condição de 

servidor efetivo, mas assumiria meses depois. Na ocasião, a Secretaria 

Estadual de Educação do Acre não me liberou para cursar o mestrado na 

capital. Diante do indeferimento, redigi um comunicado (Figura 4), remeti 

à equipe gestora da escola e fui automaticamente exonerado do cargo de 

professor de ILE, com atuação no Ensino Médio. 

C O M U N I C A D O 

 Eu, José Mauro Souza Uchôa, professor de Língua Inglesa, matrícula nº. 

9150269-2, lotado na escola prof. Flodoardo Cabral, venho pelo presente comunicar a gestão da 

referida escola, bem como a comunidade estudantil em geral que a partir de 10 de março de 2008, 

não mais cumprirei minhas atividades docentes neste estabelecimento de ensino, pois estou me 

afastando em busca de qualificação profissional e para exercer a docência em outra instituição 

de ensino. Informo ainda que, posteriormente estarei protocolando pedido de rescisão contratual 

junto a SEE, tendo em vista a emissão de parecer contrário ao meu remanejamento interno, 

solicitado em processo outrora julgado. 

 Na oportunidade, agradeço a comunidade estudantil da escola pelo respeito e pelas 

amizades que enlaçamos, bem como pela aprendizagem que desfrutamos juntos na condição de 

professor-pesquisador. Desejo aos membros da família PFC bastante sucesso no ano letivo de 

2008 e fico na torcida pela conquista dos melhores índices que essa escola faz jus. Gostaria de 

enfatizar ainda a relevância dessa escola na minha formação profissional, pois, dada a sua 

heterogeneidade identitária e seu pioneirismo na busca da inclusão social pelo letramento digital, 

pretendo continuar a descobrir as possibilidades pedagógicas dos gêneros textuais oriundos das 

práticas discursivas digitais ou tradicionais.  
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Peço desculpas pelo embaraço que provoco na organização didático-pedagógica ora 

implantada, já que minha saída se dar de forma repentina. Nesse momento, me culpo pelo 

desligamento emergencial, mas por outro me isento de despedidas dolentes, pois as amizades 

cultivadas na família PFC são maiores que meus bons modos. Avalio que seria muito lagrimoso 

dizer até logo, por isso, prefiro a lembrança de todos juntos, no último sábado, dia 08 de março, 

oportunidade em que silenciosamente me despedia de cada um, vendo nas diferentes identidades 

que se agrupavam a divina arte de constituir autônomos aprendizes. A todos os membros dessa 

saudosa família, meu abraço fraternal. 

 

Mauro Uchôa 

English Language Teacher 

 

Figura 5 – Comunicado de desligamento da escola de Ensino Médio 

Fonte: Arquivo pessoal 

Já no mestrado, sob a orientação da professora doutora Paula 

Tatiane Carréra Szundy, naquela época, professora da UFAC/Sede, em 

Rio Branco, tive contato com o exercício da produção de narrativas 

reflexivas sobre o processo de aprendizagem, durante a disciplina 

Linguística e Ensino de Língua, em 2008. Na oportunidade, as reflexões 

levaram-me a delimitar o meu objeto de estudo, pois minha proposta 

inicial era ampla: investigar as possibilidades pedagógicas dos gêneros 

digitais com os quais eu tinha contato naquela época (e-mails, chats, 

foruns, blogs). Após revisão da literatura e de refletir sobre o que eu mais 

desejava aprimorar como professor e estudante da língua inglesa, decidi 

compreender a prática de podcasting. Descobri que havia episódios de 

podcast produzidos por professores e disponibilizados na Internet com o 

objetivo de ensinar inglês para aprendizes do idioma como segunda 

língua ou como língua estrangeira, direcionados a aprendizes de todos os 

lugares do mundo. Stanley (2006) denominava esses episódios de podcast 

educacional. No meu estudo de mestrado, concluí que essa prática que 

determinados professores estrangeiros estavam adicionando às suas 

atividades docentes era mais um gênero das ambiências digitais, o 

podcast educacional para ensino de língua (UCHÔA, 2010, 2011). Desde 

o primeiro contato com o podcast educacional tenho procurado 
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compreender melhor esse fenômeno da comunicação, como ferramenta 

pedagógica, conforme apresentarei na seção seguinte.  

Ainda durante o primeiro ano do mestrado, fui convocado para 

assumir o cargo de professor efetivo do Ensino Superior. Pedi vacância 

do cargo de técnico-administrativo e, em 23 de junho de 2008, fui 

empossado como docente da UFAC. Desde estão, tenho desenvolvido 

atividades de ensino no CLI, do Centro de Letras e Educação (CEL), do 

Campus Floresta. Ao longo desses anos, participei das duas mudanças 

ocorridas no Projeto Político Pedagógico (PPP) do CLI, que objetivaram 

atender as diretrizes do MEC e deixar o curso mais consoante com 

abordagens recentes de formação de professor de ILE. Concluí o mestrado 

em 2010. Nesse percurso, assumi os cargos de Diretor do Centro 

Multidisciplinar do Campus Floresta e, logo em seguida, o de 

Coordenador dos Cursos de Letras (Português, Inglês e Espanhol), mas 

meu foco principal sempre foi a sala de aula, lugar de onde emergem as 

questões que estimulam minha inserção na pesquisa.  

Logo que concluí o mestrado, ingressei no doutorado.  Tive poucas 

oportunidades de vivenciar juntamente com os alunos-professores o que 

eu havia pesquisado no mestrado. Em 2011, já matriculado no programa 

de Pós-graduação em Estudos da Linguagem, da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, via-me novamente motivado em conhecer os 

procedimentos de didatização de gêneros discursivos difundidos pela 

prática de podcasting.  

O curso de doutorado presencial na UFRN impunha que eu me 

ausentasse das atividades docentes junto ao CLI. Nessa diáspora da vida 

acadêmica, na busca por conhecer novas estratégias de ensino que são 

experimentadas em outros contextos de ensino, a formação continuada 

possibilitou compartilhar e vivenciar situações que ainda não eram 

vivenciadas nos varadouros da floresta por onde venho trilhando. Foi no 

doutorado, cursando disciplinas com os professores doutores Orlando 

Vian Jr, Janaina Weissheimer e Selma Alas, que voltei a ter contato com 
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o exercício da produção de narrativas reflexivas sobre o processo de 

aprendizagem, a partir da compreensão de textos lidos e comentados nas 

aulas da disciplina Teorias de Ensino e Aprendizagem de Língua 

Estrangeira. Eu ainda não estava familiarizado com a proposta da PN, 

mas as reflexões críticas materializadas pelo exercício da produção 

escrita, em conformidade com as sugestões de Celani (2002, 2010) e 

Magalhães (2009), inconscientemente me inscreviam no campo desta 

perspectiva metodológica. Percebi que esse exercício era produtivo e 

experimentei adotá-la na minha prática docente durante os regressos 

semestrais que fiz ao Campus Floresta. 

1.5.3. Os alunos-professores da Turma 2009 

 Fundamentais nessa vivência são os professores de ILE que já 

atuam nas escolas locais. Eles gentilmente cederam suas salas de aulas 

para que pudéssemos estabelecer as primeiras relações com os alunos do 

ensino básico, durante a execução das atividades pré-serviços dos 

alunos-professores do CLI, para que fossem constatadas as primeiras 

impressões delineadas neste estudo que ajudam a compor o cenário que 

justificou vivenciar essa prática de ensino subversiva. Porém, os 

personagens principais desta narrativa são os alunos-professores27 do 

CLI, professores em formação inicial que ingressaram na universidade 

através de processo seletivo próprio da UFAC em 2009. Ao todo, no início 

do curso, eram 50 universitários: 32 mulheres e 18 homens. A Turma 

2009 vivenciou a universidade por mais de quatro anos, em virtude das 

greves e paralisações dos professores e técnicos. Porém, somam apenas 

37 alunos-professores regulamente matriculados nas disciplinas que 

aglutinam as vivências descritas nesta tese.  

                                       
27 Os termos professores em formação inicial, estagiários e alunos-professores são 

utilizados como sinônimos neste estudo para fazer referências aos futuros professores 

de ILE, licenciados pelo CLI do Campus Floresta, Turma 2009, participantes deste 

estudo.  
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Participaram dessa vivência os seguintes alunos-professores, 

apresentados em ordem alfabética: Carine, Charlene, Cléa, Cleyton, 

Daniel, Douglas, Edilane, Eliane, Fabiana, Fabrícia, Fátima, Genilene, 

Jaqueline, Jeferson, João Januário, Leomarcos, Liziane, Luciene, Luiz 

Fernando, Marcondes, Mayara, Merly, Naltilio, Natiele, Paulo, Raimone, 

Raniele, Raquel, Regirlei, Renata, Sidernilson, Simone, Sirleide, Socorro, 

Thais e Thaline. Todos esses alunos cursaram as quatros disciplinas que 

ministrei e que compõe toda as vivências narradas nesta tese. 

Em 30 de agosto de 2013, a Turma 2009 colou grau, totalizando 

20 novos professores, sendo 05 homens e 15 mulheres, contribuindo com 

o ensino de ILE na região do Juruá ou em outros contextos de atuação.   

1.5.4. As narrativas dos participantes 

As narrativas refletem os procedimentos vivenciados 

conjuntamente em duas fases distintas, quando ministrei quatro 

disciplinas28, pela ordem, 1ª Fase: Metodologia de Ensino de Língua 

Inglesa, Estágio Supervisionado I e Estágio Supervisionado II; 2ª Fase: 

Língua Inglesa VII. Todos os componentes curriculares foram 

ministrados nos anos letivos de 2012 e início de 2013, conforme informa 

o Quadro 2.  

Nome da disciplina Fase Total de 
Narrativas 

Período  

Metodologia de Ensino de 

Língua Inglesa 

1ª 45 Janeiro de 2012 a julho de 

2012 

Estágio Supervisionado I 1ª 45 Julho de 2012 a dezembro de 

2012 

Estágio Supervisionado II 1ª 36 Dezembro de 2012 a abril de 

2013  

Língua Inglesa VII 2ª 36 Abril de 2013 a julho de 2013 

 

Quadro 2 – Cronograma das disciplinas ministradas 

                                       
28 Componentes curriculares do Curso de Letras Inglês, do Campus Floresta da UFAC, 

conforme o Projeto Político Pedagógico aprovado em 2008. 
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As narrativas produzidas nas disciplinas Metodologia de Ensino e 

Estágio Supervisionado II não se materializam linguisticamente, nesta 

tese, pela escrita dos próprios alunos, mas, se apresentam como 

resultado da minha leitura e escrita desses momentos. As vozes dos 

alunos-professores se apresentam pelas interpretações que faço com 

base nas narrativas desse período.  

As narrativas produzidas durante o curso da disciplina Estágio 

Supervisionado I foram utilizadas nesta tese em blocos com identificação 

dos próprios alunos-professores. Elas foram escritas como realização das 

atividades de avaliação da disciplina relacionadas ao pré-serviço, 

segundo os procedimentos de avaliação que eu estava adotando no 

âmbito do CLI. Apresento-as aqui apenas como plano de fundo para 

instauração de novas perspectivas de ensino.  

As narrativas da 1ª Fase ajudam-me a narrar e compor o cenário 

para a instauração de uma outra perspectiva de ensino, subversiva e 

necessária. O conteúdo dessas narrativas motivou-me a atravessar por 

percursos submersos, nos quais eu não sentia a base de sustentação que 

me permitisse prosseguir convicto das minhas escolhas como docente. 

Elas foram compostas durante a passagem metafórica por varadouros de 

floresta de várzea, período de muita fluidez.  

Durante o curso da disciplina Língua Inglesa VII foram produzidas 

narrativas pelos alunos-professores, todos integrantes da Turma 2009. 

Os procedimentos dessa vivência subversiva serão narrados com maiores 

detalhes nos próximos capítulos. Identifiquei as narrativas produzidas na 

2ª Fase, que aparecem no Capítulo IV, com os próprios nomes dos 

participantes.  

Considerando que as tarefas do processo de didatização foram 

realizadas em grupos, os trechos selecionados para ilustrar minhas 
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ponderações são identificados por numeração atribuída ao grupo e ao 

aluno-professor, conforme demonstra o Quadro 3.  

Nome do Grupo Nomes dos participantes 

Grupo 01 Leomarcos, Sidernilson, Luiz Fernando, Regirlei e 
Douglas. 

Grupo 02 Thaline, Jaqueline, Raimone, Fátima, Raniele e 
Mayara. 

Grupo 03 Natiele, Raelison, Sirleide, Naltilio, Cleyton, Eliane e 
Thais. 

Grupo 04 Raquel, Luciene, Renata, Carine, Charlene e 
Simone. 

Grupo 05 Daniel, Merly, Cléa, Genilene, Fabiana, Fabricia e 
Socorro. 

Grupo 06 Edilane, Marcondes, João, Jeferson, Liziane e Paulo.  

 

 Quadro 3 – Os alunos-professores participantes da 2ª Fase 

 

As narrativas dessa fase foram produzidas com o objetivo de 

contribuir para a composição de sentidos que eu objetivava narrar nesta 

tese. As vozes dos participantes são reveladoras de novos 

posicionamentos e permitem outra releitura do momento vivido. A 

inserção de trechos destas composições oportuniza ao leitor tomar 

posicionamentos, diferentemente ou consoantes com os meus, 

permitindo novas indagações e percepções sobre o ensino de ILE deste 

contexto. Todas as narrativas são utilizadas em conformidade com o 

termo de consentimento que comprova a anuência dos alunos-

professores, participantes desta vivência (cf. Anexo 01). 

Feitas essas considerações a respeito do trato metodológico das 

identificações das narrativas utilizadas neste estudo, apresento ao leitor, 

no próximo capítulo, o pano de fundo onde foram produzidas as 

narrativas da primeira fase, ou seja, os varadouros de florestas de várzea, 
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de onde progressivamente migrei para varadouros de florestas de terra-

firme.  
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CAPÍTULO II – VARADOUROS DA FLORESTA DE 

VÁRZEA 

 

 Seguindo os varadouros da floresta de várzea, os elementos 

semióticos que perfazem o imaginário do homem amazônico surgem a 

cada instante. Em um dos percursos alagados, provavelmente se 

contemplará a estrela-do-lago, a exemplo da revelação da Fotografia 10.  

 

Fotografia 10 – Estrela-do-lago: planta aquática da Amazônia 

Fonte: Ismael Medeiros 

Típica da floresta Amazônica, a estrela-do-lago é uma planta 

aquática que floresce e se desenvolve em águas calmas e pouco 

profundas. “O longo pecíolo que se eleva no centro da folha é coroado por 

belíssima flor, de cor carmim e branco e aroma muito suave” (PEREIRA, 

2001 p. 67). Na memória coletiva local, ela é personagem de mitos e 

lendas. Os exploradores ingleses, ao se depararem com tanta imponência 

e enigma, trataram logo de nomeá-la de Vitória-régia, para homenagear 

a rainha Vitória da Grã-Bretanha.  
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 Ao se deparar com a estrela-do-lago, observa-se a plenitude da 

calmaria flutuando sobre as águas calmas do lago. Espraiada sobre as 

águas, essa planta reluz o clima de sossego e paz, barrando os banzeiros 

do lago e transmitindo uma certa tranquilidade, pois as regras se impõem 

à vida a partir dessa pista, que atrai os pássaros para cima, os peixes 

para baixo e os demais musgos como adereços e acessórios de realce 

dessa pérola úmida.   

 Desse cenário idílico, pode-se desprender também o desassossego 

e a inquietação da busca de sentidos. Virada ao avesso, a estrela se dá 

de outra forma: mais áspera, interconectada em múltiplos pontos, cada 

fio dela busca outros fios, cada raiz mergulha ao fundo do lago buscando 

substâncias para manter sua energia e, dessa forma, resguardar sua 

existência (Fotografia 11).  

 

Fotografia 11 – Estrela-do-lago: rede de sentidos 

Fonte: https://www.facebook.com/DoAtomoAoUniverso 

https://www.facebook.com/DoAtomoAoUniverso
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Analogamente, a sala de aula, vista inicialmente como um 

dispositivo da paisagem tranquila do dia a dia, aparece bela, incólume, 

uma obra de arte pronta a ser admirada. Contudo, esse quadro de 

serenidade e paz pode ser desconstruído pela postura do professor-

pesquisador, vez que procura enxergar para além do dado plástico, para 

além das primeiras impressões e mergulhar na profundidade do objeto, 

para dele compor sentidos e conexões. Nesse processo investigativo e de 

vivência, o professor-pesquisador revela novas ligações entre a sala de 

aula e o contexto social no qual os atores sociais convivem. Descobre que 

nem tudo é calmaria e tranquilidade e que nesse processo constroem-se 

novas estratégias para lidar com o acabado, incólume, com as múltiplas 

relações que se estabelecem no dia a dia.  

 Partindo dessa analogia, este capítulo procura: (1) narrar sobre as 

ramificações e conexões que oportunizaram a instauração da prática de 

ensino subversiva, contrária à tranquilidade e suavidade que a sala de 

aula de ILE parecia transparecer, oportunizando alterar o programa de 

ensino estabelecido no CLI para uma posterior disciplina, a Língua 

Inglesa VII; (2) delinear as possiblidades pedagógicas da prática de 

podcasting e (3) apresentar os princípios norteadores estabelecidos para 

o processo de didatização de gêneros baseados em podcast com temáticas 

locais, compreendidas aqui como a prática de ensino subversiva 

vivenciada no CLI. 

2.1. As ramificações da prática docente cristalizada 

Com base na metáfora da estrela-do-lago, neste capítulo, apresento 

os sentidos compostos com as vivências nas atividades pré-serviço dos 

alunos-professores do CLI. Os dados gerados durante o curso das 

disciplinas Metodologia de Ensino de ILE, Estágio Supervisionado I e 

Estágio Supervisionado II contribuem para a ressignificação do cenário 

da sala de aula de ILE local, aparentemente calmo e sereno como nos 

parece ser a estrela-do-lago. Durante essa vivência, o que era sereno e 

calmo pode ser revirado pelo avesso, dialogado com teóricos e outras 
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práticas, identificando ramificações e conexões que possibilitaram a 

instauração de outras estratégias de ensino.  

2.1.1. A vivência na disciplina Metodologia de Ensino de ILE 

Nós, os participantes desta história, éramos iniciantes e sabíamos 

dos desafios que as atividades pré-serviço imporiam aos professores em 

formação. Ao mesmo tempo, essa etapa era importante para mim, porque 

era a oportunidade de acompanhar uma turma nas atividades pré-

serviço, avaliando o seu desenvolvimento com o ensino de ILE, uma vez 

que já tinham cursado disciplinas pedagógicas e específicas de língua 

inglesa.    

Para a disciplina de Metodologia de Ensino de ILE, escolhi textos 

que discutissem a formação do professor pela reflexão da prática docente. 

Os textos teóricos discutidos em sala sugerem o ensino de ILE com foco 

na aprendizagem e orientam para a desvinculação de práticas 

automáticas, cristalizadas, entediantes para o aprendiz (SCHMITZ, 2009; 

PAIVA, 2013; RAJAGOPALAN, 2009; GIMENEZ, 2009; LEFFA, 2009; 

OLIVEIRA; 2009; BOHN, 2009).  

A leitura sistemática de texto da área de Linguística Aplicada, de 

autoras como Szundy e Cristóvão (2008); Cristóvão (2009) Cristóvão e 

Stutz (2011) e Mattar (2010) orientava a tomar uma outra postura 

perante o uso demasiado das estruturas linguísticas, da gramática 

durante as aulas de ILE. Essas autoras sugerem a adoção do gêneros 

como instrumentos de ensino.  

Nessa perspectiva, para o planejamento das atividades pré-serviço, 

preferimos utilizar textos que circulam no mundo real dos alunos das 

escolas, campo de estágio. Sabíamos que não estávamos reinventando a 

roda, portanto, muitas vezes recorremos ao livro didático (LD) distribuído 

pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para procurar adaptá-

lo, contextualizar e fazer uso das tarefas presentes nele, uma vez que o 

LD dispunha de diversos gêneros.  
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Atendendo a proposta do programa da disciplina, efetuamos uma 

pesquisa nas escolas locais para: (1) identificar campo de estágio para as 

atividades pré-serviço; (2) estreitar laços de amizade com os professores, 

estabelecendo relações afetivas; (3) conhecer a proposta pedagógica; (4) 

observar o LD sendo utilizado; (5) investigar junto ao professor o que 

motivou a escolha do LD e (6) comparar a proposta de ensino da escola 

com a proposta de ensino do LD.  

A pesquisa realizada nos campos de estágio revelou, através das 

narrativas produzidas pelos alunos-professores, que a grande maioria 

dos programas de ensino de ILE local era norteada por elementos da 

gramática, tais como: simple present, prepositions, modal verbs, etc. Para 

não alterarmos o cronograma já estabelecido nas escolas, ficou acordado 

por seguir o programa de ensino seguido naqueles estabelecimentos, mas 

não colocaríamos a gramática no centro das atenções como estava sendo 

evidenciado.  

De certo, nessa época, o discurso contra a gramática estava muito 

evidente na minha prática, por vezes até imaturamente. A avidez pela 

instauração de um ensino inovador se contrapunha ao ensino norteado 

por estruturas linguísticas. Hoje, sou mais cauteloso e reconheço a 

importância da gramática na aprendizagem de ILE. Afirmar que a 

gramática não seria o centro das atenções significa dizer que 

intencionávamos pôr em prática o que sugeriam os textos lidos em 

Metodologia do Ensino de ILE, ou seja, nortearíamos o ensino com base 

nos gêneros que circulam no mundo real dos aprendizes, focando nas 

habilidades linguísticas: produção e compreensão escrita e produção e 

compreensão oral. 

2.1.2. A vivência no Estágio Supervisionado I 

No curso da disciplina Estágio Supervisionado I, retomamos o 

planejamento das atividades pré-serviço para efetuar a edição dos 

programas de ensino, confeccionar os planos de aula, definir estratégias 
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de ensino do conteúdo programático, procedimentos metodológicos, 

recursos e referencial bibliográfico. Os gêneros deveriam nortear as 

atividades de ensino de ILE. Para facilitar o gerenciamento e 

acompanhamento das atividades, dividi a turma de 37 alunos em 

pequenos grupos. Cada grupo com cinco ou seis alunos tinha uma 

demanda diferente e planejamento específico, visando a atender às 

exigências impostas pelos estabelecimentos de ensino, como condição 

para serem campo de estágio.  

Diante do desafio, que estávamos prestes a vivenciar, ficou 

acordado entre os participantes que eles narrariam suas experiências 

para compartilharmos as vivências e refletir sobre o processo.  A Figura 

6 contém as orientações repassadas aos alunos-professores quando 

iniciamos as atividades pré-serviço. 

 

Figura 6 – Roteiro para produção de Narrativas do Estágio I 

Fonte: Arquivo da pesquisa 
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Hoje, ao reler as instruções, observo algumas falhas que poderiam 

ter sido evitadas no repasse das instruções (Figura 6), como por exemplo 

em: “O aluno expõe de forma honesta” e “É permitido refletir sobre o que 

poderia ter sido feito melhor”. São exageros que a PN me possibilitou 

enxergar e refletir sobre. A reconstrução e a reflexão deveriam ter sido 

incorporadas como etapas fundamentais em um processo de fato crítico 

e reflexivo, mas a minha formação não dava conta de suprir essa 

demanda e de ser capaz de orientar de forma mais modalizada. Eu ainda 

não era imaturo para enxergar essas nuances, características 

primordiais do professor-pesquisador, inovador, reflexivo e colaborativo 

(FREIRE, [1970]2011; SCHÖN, 1983, 1992, 2000; COULTER, 1999; 

NÒVOA, 2001; MAGALHAES, 2004, 2011; SZUNDY, 2007; CELANI, 

2010, 2011). Hoje, retomar essas instruções, reescrever sobre elas, 

contribuem para a tomada de consciência sobre possibilidades de 

melhorias na minha prática docente, como formador de professores de 

ILE.  

Os primeiros sentidos prescindidos das atividades de planejamento 

revelaram certa tendência dos alunos-professores em optar pelas tarefas 

que exploram as habilidades de leitura e escrita, tendo como ponto 

central a gramática da língua inglesa, ou seja, estariam eles tomando 

como referência as aulas dos próprios professores da graduação ou 

adotando as estratégias de ensino dos professores das escolas, campo de 

estágio?  Que implicação essas escolhas poderiam refletir na sala de aula, 

durante as atividades de pré-serviço? A instauração de uma prática de 

ensino menos gramatical, conforme sugerem os autores dos textos lidos 

em sala, parecia não ter sido suficiente para instaurar a cultura da 

mudança.  

O acompanhamento das atividades pré-serviço, as observações em 

sala de aula e a retomada do planejamento orientavam para um ensino 

menos gramatical e mais colaborativo. Porém, de posse das narrativas 

produzidas pelos alunos-professores, instrumentos importantes de 
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avaliação da disciplina Estágio Supervisionado I, pude perceber que eles 

tenderam a repetir práticas de ensino cristalizadas enfatizando 

principalmente o ensino das estruturas linguísticas através da leitura, da 

tradução e da escrita em língua inglesa, como ilustram os recortes das 

narrativas apresentadas a seguir:  

[...] Comecei minha aula explicando sobre o verbo to be, primeiro 
eu copiei o conteúdo com alguns exemplos em inglês, expliquei 
sempre fazendo com que eles participassem da aula [...] (Fátima). 
 
[...] Eu dei continuidade fazendo uma pequena retomada do 
assunto da aula anterior, logo depois fiz a correção da tarefa, 

passada na última aula. Para dar sequência ao conteúdo do livro 
eu trabalhei com o verbo to have (...) (Raquel B). 
 
 [...] O conteúdo que a professora titular propôs para esta série foi 
o “Verbo to be” [...] (Jaqueline). 
 
[...] Então fomos trabalhar o assunto escolhido pelo professor da 
escola, que era “Questions words” [...] (Jeferson). 
 
[...] O primeiro passo foi cumprimentar a turma e perguntar se 
tinham estudado o conteúdo escrito no quadro sobre “Interrogative 
words” [...] (Leomarcos). 
 
[...] Iniciei minha aula apresentando o assunto: verbo to be. [...] 
(Raimone). 
 
[...] Então conversamos com a professora para saber o que ela 
estava trabalhando em cada série, e ela nos comunicou que nos 7° 
e 8° anos ainda não havia iniciado nenhum conteúdo gramatical 
então poderia ficar ao nosso critério um assunto mais viável para 
os mesmos, sendo que nos 6° anos ela havia introduzido 
“Greetings” e nos 9° anos o verbo “Can” [...] (Mayara). 

 

 

A partir dessa parcela de recortes, pude perceber que os tópicos 

gramaticais foram os norteadores da prática docente. De certo, o 

planejamento das aulas baseado em gêneros, a tentativa de uso do 

próprio LD como instrumento de ensino tinham provocado pouco efeito. 

O programa sugerido pelo LD, bem mais dinâmico e lúdico, foi ignorado.  

Essa vivência permitiu compreender que a ideia de adotar o livro 

também não agradou a muitos professores das escolas porque os alunos-
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professores passaram a exigir dos estudantes do ensino básico a posse 

do livro de ILE, algo que não costumavam a fazer. Os alunos-professores 

enfatizaram ainda que o programa do estabelecimento escolar deveria ser 

seguido e que não queriam criar problemas com os professores que 

estavam gentilmente provendo um local para o desenvolvimento do 

estágio. Assim, muitas das escolhas e procedimentos de ensino seguidos 

estariam atrelados à prática de ensino adotada pelo local, campo de 

estágio. 

Quanto ao uso das quatro habilidades linguísticas, as narrativas 

revelam que, nas tentativas de abordagem da compreensão e produção 

oral, prevaleceu o Teacher Talking Time (TTT) (DELLAR, 2004; DARN, 

2007), situação em que há mais produção verbal do professor do que do 

alunos. A presença do TTT pode ser verificada pelos seguintes recortes 

dos relatos dos alunos-professores: 

[...] Então comecei a ler em inglês um pequeno texto de duas irmãs 
e um gatinho. Eles me ouviam espantados como se aquela situação 
estivesse ocorrendo pela primeira vez. Ao terminar de ler, 
perguntei se alguém havia entendido algo e todos começaram a rir 
dizendo não terem entendido nada [...] (Socorro). 

 

[...] Comecei lendo uma pequena conversação, bastante simples, 
já que eram bem pequeninos e tive receio de que algo mais 
elaborado causasse confusão, depois a tradução também 
simplificada [...] (Edilane). 

 

[...] Li em voz alta o conteúdo e em dupla respondessem no caderno 
as questões [...] (Paulo). 

  

Em todos os casos, apenas a voz do professor prevaleceu. Não foi 

experimentada outra fonte oral para que o aluno tivesse a oportunidade 

de ouvir outros ritmos e entonações, embora o LD venha acompanhado 

de um CD de áudio.  

 Houve relatos de alunos-professores que, mesmo promovendo o 

ensino a partir de gêneros, primaram pela leitura e escrita em detrimento 

do oral, como ilustrado pelos recortes. 
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[...] Perguntei ainda se alguém já tinha recebido um cartão postal. 
Falaram que não. Então perguntei se gostariam de aprender como 
se produz um cartão postal em inglês [...] (João). 

 

[...] para a realização dessa aula preparei um vídeo (extraído da 
Internet) para ser apresentado em sala de aula por meio de Data 
Show [...] (Thaline). 

 

[...] O conteúdo era sobre nacionalidades e tipos de linguagem, que 
foi trabalhado em dois horários de 50min. Falei sobre alguns 
países e suas principais características e pontos turísticos, e fiz 
algumas perguntas para envolver os alunos na aula. Na sequência 

nós distribuímos um texto para que os alunos pudessem 
acompanhar um diálogo sobre nacionalidade e linguagem. Repeti 
o diálogo novamente para poderem entender melhor [...] (Simone). 

 

Nessa vivência, percebi inúmeras dificuldades relacionadas à 

formação dos alunos-professores e dos próprios professores que já 

estavam nas salas de aula desse contexto de ensino. A que mais me 

chamou atenção referia-se ao ensino das habilidades de compreensão e 

produção oral. Apesar de o LD focar nessas habilidades, os alunos-

professores pouco as utilizaram. As atividades que focam nessas 

habilidades são ignoradas em prol do estudo gramatical.  

Levando em consideração que, no contexto brasileiro de ensino de 

ILE, “o LD é a única fonte de acesso ao saber institucionalizado de que 

dispõem professores e alunos” (CARMAGNANI, 1999, p. 127), não 

abordar a habilidade de compreensão oral do LD29 é ignorar um dos 

principais recursos de acesso às práticas discursivas em língua inglesa 

existentes nas escolas da região. 

 A experiência constatou que os professores das escolas, campo de 

estágio, fizeram a escolha do LD, mas não adaptaram seus programas de 

ensino. Ouvi relatos de que, em virtude da rotatividade de professores 

provisórios, uma equipe fez a escolha e os novos professores recém 

                                       
29 - Pela política do MEC, é obrigatório que, junto com o LD, sejam encaminhados o CD 

de áudio e orientações pedagógicas com  ênfase nas quatro habilidades comunicativas.  
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contratados não se sentiam seguros em adaptar o material disponível. 

Assim, as atividades de compreensão e produção oral eram preteridas, 

porque o ensino das estruturas linguísticas parecia ser mais cômodo, 

menos trabalhoso.  

A pouca experiência com processos de didatização dificultou 

trabalhar as quatro habilidades linguísticas de forma integrada. O pouco 

uso da produção e compreensão oral na graduação contribuiu para a 

exclusão dessas habilidades comunicativas nas atividades pré-serviço. 

No final destas atividades pré-serviço, regressamos à sala de aula para a 

socialização das experiências e para efetuar reflexões sobre as 

constatações apresentadas na Figura 7. 

  

 

Figura 7 – Representação das práticas de ensino  

 

Essa vivência revelou que os alunos-professores não se sentiam 

aptos a didatizar os conteúdos do LD que envolvem oralidade porque 

quase não vivenciaram essa experiência durante a formação. O que 
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significa dizer, que os professores do CLI, não estão motivando ou 

orientando para a prática de lidar com a oralidade. Certa vez, na busca 

de campo de estágio para os acadêmicos, ouvi de uma coordenadora de 

ensino a intrigante frase: “A UFAC precisa ensinar esses alunos a falar 

inglês, a usar o CD de áudio excelente que vem nas capas dos livros”. 

Essa afirmativa me comoveu. A UFAC somo todos nós, professores do 

CLI. Eu tinha a consciência de que precisávamos superar crenças, 

desvincularmo-nos de velhas práticas. Era preciso superar pelo menos 

algumas das nossas deficiências. No âmbito da academia, é certo que o 

CD de áudio que acompanha os LD apresenta inúmeros problemas, mas 

a coordenadora tinha razão em dizer que o recurso mais democrático – 

porque vem com todos os livros -  disponível para lidar com a oralidade 

em língua inglesa, estar sendo subutilizado.   

2.1.3. A vivência no Estágio Supervisionado II 

 Logo em seguida às vivências no Estágio Supervisionado I e as 

descobertas ocorridas, iniciamos as atividades de pré-serviço no Estágio 

Supervisionado II (Ensino Médio). Sem tempo para intervir e ser 

subversivo, devido à importância institucional que os estágios detém, 

quase que sagrados e intocáveis, os problemas de ensino ressaltados 

anteriormente tenderam a ressurgir. Na oportunidade, procurei 

contribuir para a instauração de uma nova cultura de aprendizagem 

(THOMAS; BROWN, 2011), em consonância com as constantes 

mudanças no campo das didáticas de línguas, no tocante à inserção do 

professor em práticas de multiletramento (ROJO, 2013), objetivando 

construir estratégias de aprendizagem mais autônomas (PAIVA, 2007) e 

colaborativas (MAGALHÃES; FIDALGO, [2007]2011; MAGALHÃES, 

2011). Nesse sentido, optei pela criação de um grupo fechado na rede 

social Facebook, para que pudéssemos compartilhar nossas experiências 

ao longo da formação (Figura 8).  
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Figura 8 – Espaço de Reflexão das Atividades pré-serviço 

 

A finalidade dessa iniciativa foi conceder visibilidade aos 

procedimentos de ensino adotados pelos alunos-professores. A ideia ia ao 

encontro da necessidade de inserção dos alunos no letramento digital 

(BUZATO, 2008) e estimulava a criação de uma comunidade de prática 

(WENGER, 2002). Com essa medida, eu procurava preencher uma lacuna 

na formação dos alunos-professores nas atividades pré-serviço, a 

exemplo de Ifa (2006). Eu estava iniciando um trabalho de 

conscientização do professor sobre a necessidade de adotar as TICs como 

instrumento de formação e a aprender a conviver com situações 

desafiadoras juntamente com seus futuros alunos que, por sua vez, “são 

oriundos de uma sociedade em fase de digitalização” (IFA, 2006, p. 6). Eu 

objetivava, ainda, estreitar os canais de discussões, tendo em vista que a 

UFAC, até o momento de produção desta tese, segundo semestre de 2013, 

não dispunha de um sistema acadêmico integrado que permitisse o 

compartilhamento de informações entre alunos e professores.  

Ao todo, contamos com 37 participantes, alunos-professores do 

CLI. A ferramenta incorporava postagem de avisos, fotos, recados, 

compartilhamento de arquivos, enfim, diversos gêneros que circulam no 

universo acadêmico (Figura 9).   
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Figura 9 – Compartilhamento de informações para os participantes 

Fonte: Arquivo da pesquisa 

 

Os conjunto de gêneros que foi compartilhado ajuda a relatar a 

paisagem vivida durante essa experiência de ensino, promovendo a 

reflexão sobre a instauração de mudanças na prática. Como já havíamos 

efetuado a criação do grupo na rede social, optamos também pela edição 

compartilhada das narrativas a respeito das atividades pré-serviço no 

Ensino Médio. Para isso, usamos apenas um arquivo de edição de texto, 

armazenado no Google Drive30, a exemplo da metodologia adotada por 

Weissheimer e Soares (2012).  

A partir da ferramenta de produção compartilhada, todos os 

participantes postaram suas narrativas que poderiam ser acessadas a 

partir de um link remissivo, como mostra a Figura 10.  

                                       
30 Experiência vivida na UFRN, na disciplina Introdução ao Bilinguismo, resultando na 

produção compartilhada de um artigo cientifico: (VIAN JR.  et alii, 2013). 
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Figura 10 – Postagem das Narrativas 

Fonte: Arquivo da pesquisa 

 

O objetivo era que os alunos-professores compartilhassem as suas 

narrativas, disseminassem suas vivências, aprimorando o letramento 

digital (BUZATO, 2008) e promovendo novas estratégias de ensino. A 

inserção na comunidade de práticas digitais poderia estimular uma nova 

cultura de aprendizagem porque passamos a adotar um canal para 

compartilhamento de arquivos de vídeo e áudio (THOMAS; BROWN, 

2011) que poderiam ser didatizados e empregados como recurso didático.  

 Particularmente, eu estava vislumbrando instaurar outra cultura 

de aprendizagem para os alunos-professores, que poderiam se 

desvincular das práticas cristalizadas, dos livros didáticos 

descontextualizados – mas necessários, porque é o recurso didático mais 

democrático disponível nesse contexto de ensino – e transgredir as 

normas impostas pelas grandes editoras, produzindo seu próprio 

material para servir de suporte aos recursos já disponíveis.   

 Na Figura 11, apresento outras orientações discutidas na fase do 

planejamento das atividades pré-serviço (Estágio II) a respeito da 

produção nas narrativas.  



89 

 

ROTEIRO PRA PRODUÇÃO DAS NARRATIVAS DOS ALUNOS-
PROFESSORES DO ESTÁGIO II (ENSINO MÉDIO) 

TURMA 2009 (EXERCÍCIO 2012) 

No dia 30 de outubro de 2012, eu, professor José Mauro Souza 

Uchôa, docente do componente curricular Estágio Supervisionado II, 

voltado para o exercício da atividade pré-serviço no Ensino Médio, iniciei 

as observações das aulas dos alunos-professores do Curso de Letras 

Inglês. Durante as orientações e planejamento das aulas foi solicitado 

que os alunos elaborassem uma narrativa para cada aula ministrada, 

objetivando relatar a prática docente. Ficou convencionado que as 

narrativas de cada aluno-professor deveriam possuir as seguintes 

características e passos: (a) ser narrada em primeira pessoa; (b) estar de 

acordo com a norma culta do português brasileiro; (c) situar o leitor no 

contexto de ensino; (d) discorrer sobre a temática de ensino e do recorte 

dos conteúdos, demonstrando como eles foram escolhidos para ser 

ensinados; (e) relatar sobre os procedimentos metodológicos e de 

desenvolvimento da aula; (f) apresentar o objetivo geral e os objetivos 

específicos definidos de acordo com o conteúdo que se propôs a ensinar; 

(g) relatar sobre os recursos de ensino adotados enfatizando como eles 

tornaram a aula mais produtiva; (h) informar sobre a habilidade 

linguística que prevaleceu na aula; (i) discutir como os alunos 

responderam as atividades de fixação e a proposta de avaliação; (j); 

refletir sobre o planejamento da aula, relatando como sua aula chegou a 

essa estrutura e os estágios percorridos até a execução da mesma; (k) 

discorrer sobre os aspectos positivos e negativos da aula e relatar 

possíveis estratégias de ensino que venham a melhorar a prática docente. 

Figura 11 – Roteiro para produção de Narrativas do Estágio II 

Fonte: Arquivo da pesquisa 

 Ao todo, foram produzidas pelos alunos-professores 150 laudas de 

narrativas relatando as vivências na sala de aula com o a disciplina 

Língua Inglesa do Ensino Médio.  
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As inferências que as narrativas me permitem realizar e apresentar 

nesta tese, nem todas estão linguisticamente materializadas neste 

estudo, conforme preconiza a metodologia de análise canônica, 

amplamente difundida na academia. Porém, pela reescrita que faço das 

experiências, também compus sentido e as essas narrativas constituem 

dados relevantes que me levaram a refletir sobre a prática de ensino 

cristalizada neste contexto.   

Importante mencionar ainda que os diversos gêneros discursivos 

aqui delineados contribuem para que o lugar da temporalidade 

mencionada por Clandinin e Connelly (2004) seja revivido na esperança 

de que novas ideias fluam e contribuam para a composição de sentidos 

no exercício da prática docente. 

 As narrativas revelaram novamente que, durante as atividades pré-

serviço, os alunos-professores privilegiam sempre a leitura e a escrita em 

detrimento da compreensão e produção oral. As narrativas produzidas 

pelos alunos-professores após ministrarem suas aulas, demonstram, 

como reproduzido aqui em tópicos a partir da minha leitura e escrita 

sobre elas, que eles não enfatizaram as habilidades comunicativas orais 

por diversos fatores, mas principalmente por: 

 Não terem desenvolvido estratégias de ensino de práticas 

discursivas orais;  

 Terem dificuldade em contextualizar as temáticas abordadas no LD 

em língua inglesa;  

 Não saberem utilizar os recursos possibilitados pelas tecnologias 

existentes no seu contexto de ensino e aprendizagem.  

Por tudo isso, os alunos-professores do CLI chegaram ao final da 

graduação com as seguintes crenças, condizentes com crenças e 

representações relatadas em outros estudos, como o de Barcelos (2011) 

e, mais especificamente, o de Queiroz (2012), com alunos do mesmo CLI:  

 O ensino na escola pública é fraco; 
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 Saber língua é saber vocabulário e gramática; 

 A aprendizagem se dá através de tradução; 

 O uso de música promove aprendizagem da oralidade; 

 Ensinar compreensão e produção oral é difícil;  

 A oralidade não é objeto de avaliação nos exames/concursos. 

 Essas crenças são perpetuadas nas escolas, difundindo a ideia de 

que não se aprende inglês na escola pública. Sem dúvida, estávamos 

diante de um problema inerente à formação inicial do professor de ILE 

que precisaria ser superado, haja vista as necessidades de se fazer 

compreender e ser compreendido em um mundo globalizado, no qual 

muitas relações se estabelecem no idioma Inglês.  

Retomando a metáfora da estrela-do-lago no seu estado de 

calmaria, pequenas turbulências começavam a soprar em direção aos 

varadouros que estávamos adentrando. Começou a se revelar o avesso 

dessa planta aquática, repleta de espinhos e ramificações. Assim como 

se revelam as entranhas da estrela-do-lago, a convivência com o ensino 

de ILE neste contexto revela que há nuances e procedimentos no 

ambiente escolar que precisam ser revelados para serem compreendidos. 

As vivências aqui relatadas preconizaram a instauração de práticas 

transgressoras, subversivas (MELLO, 2005, 2013), que precisavam ser 

instauradas no âmbito do CLI.  

2.2. Conjeturando trilhar por outros varadouros 

 Trilhando inicialmente os varadouros que são projetados em áreas 

de várzea, ao me deparar com a estrela-do-lago, revelou-se um mundo de 

calmaria, plástico e líquido. As raízes gigantes desta planta aquática se 

interconectam com outras da mesma espécie formando uma rede quase 

impenetrável sob as águas. Enraizadas em lama, as ramificações não 

possuem bases consistentes. Assim, a estrela-do-lago é facilmente 

deslocada, embora haja espinhos para impedir o seu manuseio.  
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 Revelar essas conexões, identificando as relações, carece de um 

olhar mais atento. O homem amazônico utiliza dos seus conhecimentos 

de mundo para trilhar pelos varadouros quase que impenetráveis: ele usa 

o remo, o varejão, enfim, tenta navegar com sua canoa que, por vezes, 

fica com a quilha presa pelas raízes da estrela-do-lago. O ambiente, que 

outrora era calmo e dócil, torna-se hostil e inóspito. 

 Assim é a sala de aula de ILE: quando o professor atua e pesquisa, 

revelam-se os problemas. Sem conhecimento que permita aliar os saberes 

teóricos com os práticos, e vice-versa, ele recorre aos saberes de que 

dispõe para tentar superar as dificuldades subsistentes no cotidiano 

escolar. Assim, eu fiz: recorri às minhas experiências e vivências de 

mundo para me engajar com maior segurança no ambiente escolar.  

2.2.1. A tática subversiva para uma vivência diferente  

Ao ser designado para ministrar a disciplina Língua Inglesa VII, no 

último período da Turma ingressante em 2009, ano letivo de 2012, com 

efeito prático a partir de março de 2013, tive a oportunidade de projetar 

uma outra perspectiva de ensino. Diante dos problemas detectados, 

materializados linguisticamente nas narrativas, era oportuno praticar a 

transgressão sugerida por Bohn (2001) e a subversão levada a cabo por 

Mello (2005, 2012).  

A medida a ser tomada teria de ser subversiva porque o programa 

da disciplina não ia ao encontro das aspirações dos alunos, muito menos 

das demandas de letramento acadêmico que eu, em conformidade com 

Motta-Roth (2013), julgava necessárias para aquele nível da graduação. 

Para o leitor ter uma ideia, remeto-o brevemente ao Projeto Político 

Pedagógico do CLI. A ementa do componente curricular Língua Inglesa 

VII preconizava prioritariamente o ensino de aspectos linguísticos, 

conforme descreve a Figura 12.  
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Figura 12 – Ementa da disciplina Língua Inglesa VII 

Fonte: Arquivo da pesquisa 

Estávamos diante da oportunidade de vivenciar uma história 

secreta, transgressora e, ao mesmo tempo, obscura para a disciplina 

Língua Inglesa VII. Citando Clandinin e Connelly (1995), Mello (2005, p. 

73) assegura que: “as histórias secretas são aquelas vividas pelos 

professores, quando se fecha a porta da sala de aula. São as histórias 

que burlam, subvertem o encaminhamento previsto na história sagrada”. 

Nesse sentido, Mello (2005), ao se deparar com a “paisagem 

estabelecida” em um curso de formação de professores de ILE, propôs aos 

participantes do seu contexto, pesquisadora e alunos-professores, 

reviverem um currículo subversivo, inovador, transgressor das práticas 

previamente estabelecidas. Juntos, instauraram o ambiente para o 

ensino da língua inglesa mediado por um conjunto de gêneros discursivos 

acadêmicos, tais como: grupos de discussões, teatro, reflexões sobre a 

aprendizagem, leituras orientadas e tarefas. As atividades focaram na 

reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem e sobre a formação do 

professor.  

 Em situação semelhante, ao me deparar com a “paisagem 

estabelecida” no meu contexto de ensino, reconheci, através das 

narrativas dos alunos-professores produzidas durante as atividades de 

pré-serviço, a revelação de problemas inerentes à competência linguística 

e aos procedimentos de ensino. As narrativas revelaram práticas 

metodológicas totalmente destoantes das aspirações dos alunos-

professores (QUEIROZ, 2012) e reafirmaram haver velhas crenças na sala 

de aula (BARCELOS; VIEIRA-ABRAHÃO, 2006; SILVA, 2007; 

BARCELOS, 2006, 2011).   
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A prática docente e as narrativas estavam revelando que os 

graduandos do CLI chegavam ao final do curso sem o desenvolvimento 

adequado das habilidades orais e muito menos sem estratégias 

metodológicas necessárias ao ensino dessas habilidades, embora 

alimentassem o desejo de mudar, de aprender o idioma para a 

comunicação efetiva.  

 Diante dessas constatações, seria oportuno experimentar o novo, 

ser transgressor. Não que eu fosse resolver todos os problemas 

relacionados ao currículo do CLI, aos problemas de formação continuada 

dos professores e formação inicial dos alunos-professores, mas em 

conjunto com os alunos-professores poderíamos vivenciar uma proposta 

que pudesse instaurar as bases que constroem a mudança. Se juntos 

refletimos sobre as velhas práticas ainda vivenciadas durante as 

atividades pré-serviço, seria oportuno sermos transgressores no sentido 

de modificar parte do que estava posto, cristalizado. Mas quais seriam as 

alternativas?  

2.2.2. Revisitando as TICs como ferramenta de ensino 

 Retomando a metáfora dos varadouros, o homem amazônico 

desenvolveu uma estratégia singular para caminhar ou navegar por essas 

trilhas verdejantes de paisagens tão similares. Ladeados por tanta 

diversidade biológica, o cenário, às vezes, parece se repetir tornando o 

percurso confuso. Diante de tantos varadouros, muitos deles nem sempre 

são resultados da ação antrópica. No meio da adversidade, é necessário 

um norte para seguir nas trilhas dos varadouros. Para evitar que se fique 

perdido no meio da floresta, o nativo desenvolveu os apontadores, espécie 

de sinalizadores que o guiam durante o percurso e evita a falta de norte 

no meio da selva.  

Nessa perspectiva, desde minha formação inicial como professor de 

ILE, tenho recorrido aos sinalizadores que vão direcionando o meu 

percurso pelos varadouros da educação: os recursos possibilitados pelas 



95 

 

TICs que fazem parte da minha formação acadêmica sempre sinalizam 

para novas possibilidades.  

 Diante do desafio iminente, os recursos tecnológicos utilizados 

para aprimorar minha fluência em língua inglesa poderiam ser 

experimentados na minha prática docente. No exercício da docência, 

também fui sinalizando para princípios que compreendem o ensino de 

ILE como práticas de comunicação e, portanto, devem-se investigar e 

utilizar as ferramentas de comunicação oriunda das TICs, principalmente 

aquelas possibilitadas pelos gêneros digitais31 que emergiram com o 

advento da Internet. Nesse sentido Meurer sugere que: 

 Cada vez mais, evidencia-se a necessidade de novos estudos 
sobre diferentes gêneros que possibilitem o desenvolvimento de 
instrumentos teóricos e práticos para demonstrar que, através 
de textos orais e escritos, criam-se representações que refletem, 
constroem e/ou desafiam nossos conhecimentos e crenças, e 
cooperam para o estabelecimento das relações sociais e 
identitárias. (MEURER, 2002, p. 28).   

 

O ensino de ILE baseado nos gêneros oriundos das TICs pode ser 

uma alternativa para o desenvolvimento da compreensão oral, uma vez 

que os gêneros estruturam as práticas discursivas dos sujeitos de acordo 

com o contexto em que estes estão inseridos e organizam as práticas 

sociais conforme os contextos comunicativos.  

Com essa crença, entendo que as TICs são relevantes ferramentas 

no trato com a oralidade, porque permitem a exposição do aprendiz a 

contextos reais de comunicação, como por exemplo, o uso de podcast 

para aprimorar as habilidades linguísticas de compreensão e produção 

oral em ILE.  

Hoje, ao compor sentidos para a minha prática docente, 

                                       
31 Segundo Xavier (2005), a existência de bate-papos por escrito, em tempo real, fóruns eletrônicos 
de discussão, comunidades virtuais, e-mails, simultaneidade de textos, sons e imagens dividindo 
um mesmo espaço de interpretação (hipertexto) são usos de configurações textuais que 
denominamos de gêneros digitais.  
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reescrevendo sobre minha trajetória de aprendiz e professor, narrando 

sobre minhas estratégias de aprendizagem e, agora, de ensino, percebo 

que as escolhas que fiz na vida sinalizavam para o uso de podcast na 

minha prática docente. Sendo esse o conhecimento prático e teórico mais 

latente que eu dispunha na oportunidade, motivados pelas minhas 

crenças sobre o ensino de ILE, decidi trilhar por esse varadouro. 

 De certo, considerando minha formação e inserção na pesquisa, 

sem esquecer minhas estratégias de aprendizagem relatadas 

anteriormente, o usos de podcasts permitiria inovar.  Nesse momento, 

nada mais oportuno do que as palavras de Bohn (2001):  

(...) inovar significa construir um saber novo, não concluído, em 
movimento, humano e ético. É o saber do sujeito em construção, 
primeiro em sua inserção histórica, arqueológica; segundo, é o 
saber discursivo, atual, que busca no dialogismo linguístico a 
força inspiradora da mudança, da restruturação, mas é também 
o saber da aprendência contínua que encontra na teleologia da 
futuridade a humildade de quem está a fazer o caminho e que 
encontra na transgressão, na ruptura de conceitos construídos 
a motivação inspiradora de sua ação pedagógica. (BOHN, 2001, 
p. 121).    

  

 Para Collins e Ferreira (2004), a escolha dos instrumentos de 

ensino que os professores de ILE fazem está intrinsecamente ligada à sua 

trajetória, às suas experiências de aprendizagem. Quanto mais recursos 

forem experimentados, mais vivências serão acumuladas, aumentado o 

repertório de opções na sala de aula. Williams e Burden (1994) dizem que 

os professores levam para a sala de aula experiências acumuladas ao 

longo da formação. Para essa abordagem, quanto mais humanísticas elas 

forem, mais sensível o professor será na mediação das estratégias de 

ensino e aprendizagem.  

 Nesse sentido, faz-se oportuno apresentar ao leitor estudos e 

construtos teóricos sobre o uso de podcast no ensino de ILE que fazem 

parte da minha formação. Na oportunidade, começo estabelecendo a 

diferença entre prática de podcasting, podcast, podcast educacional 
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e podcast educacional para ensino de ILE, objetivando deixar clara a 

relação entre suporte e gênero e as possibilidades pedagógicas desse 

recurso de ensino oriundo das TICs. 

2.2.3. Delineando a prática de podcasting 

Ao passo que o acesso à rede mundial de computadores se 

democratiza, novas atividades humanas emergem nas ambiências 

digitais. Assim, a Internet 2.0, como fruto desse avanço, tem sido um 

celeiro para novos gêneros mediadores de diversas práticas discursivas 

presentes na vida das pessoas. Assim, a rede mundial de computadores 

se configura como suporte multimodal para inúmeros gêneros 

discursivos, como por exemplo, o podcasting educacional para ensino de 

ILE (UCHÔA, 2010, 2011).  

O ato de postar áudio ou vídeo na Internet é denominado de 

podcasting.  Assim, a WEB 2.0 funciona como suporte para diversos 

gêneros se materializarem via podcasting. Uma entrevista de rádio ou de 

TV, uma palestra proferida numa universidade ou conferência são 

exemplos de gêneros discursivos já existentes que podem ser postados 

na rede mundial de computadores como podcasts. Assim, a Internet é um 

suporte para essas práticas discursivas já existentes, contribuindo para 

a difusão desses gêneros.  

Nem toda prática de podcasting lida sempre com podcast voltado 

para ensino. Um podcast é o produto final, um único exemplar da mesma 

produtora, com finalidades e objetivos específicos, podendo ser 

educacional ou não. Para ter acesso ao exemplar de podcast é necessário 

que o usuário se conecte à Internet a partir de uma máquina com 

recursos multimídia e que possua os softwares necessários à inscrição 

dos serviços. Para receber os exemplares de podcast, o usuário deve 

instalar um agregador de informação em seu equipamento. Inúmeros 
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softwares disponíveis na Internet cumprem essa função32. É necessário 

cadastrar-se no agregador para que o usuário se mantenha informado 

automaticamente da atualização ou publicação. Os agregadores ainda 

cumprem a função de busca por novos produtores de podcast - fazendo 

a seleção pelo assunto de interesse - além de permitir o gerenciamento 

muito fácil das assinaturas dos serviços. Através da tecnologia RSS33, é 

permitido agregar em um único aplicativo todas as informações que são 

de interesse do usuário (CARVALHO et alii, 2009; COOPER, 2009).  

2.2.4. O podcast educacional  

Por lidar com oralidade, o podcast permite novas possibilidades 

para o campo das didáticas das línguas. Stanley (2006) denomina de 

podcast educacional apenas produções com fins educativos produzidos 

por professores de diversos lugares do mundo e disponibilizados para 

acesso gratuito e remoto: incluem-se nessa categoria todos os podcasts 

voltados para ensino de qualquer disciplina ou finalidade, como química, 

física, línguas estrangeiras etc. Ou seja, os participantes do podcast 

educacional são destinados ao ensino. 

Pesquisas têm revelado que o uso pedagógico das diversas práticas 

de podcasting na Internet têm mostrado resultados promissores, 

principalmente no tocante ao desenvolvimento da habilidade de 

compreensão oral (BIRD-SOTO; RANGEL, 2009; DUCATE; LOMICKA, 

2009). O uso de podcast como instrumento de ensino de línguas, além de 

permitir o desenvolvimento das habilidades orais, proporciona a imersão 

em outras culturas, favorecendo a efetiva comunicação entre as 

                                       
32 Um dos agregadores mais conhecidos da atualidade é o software gratuito iTunes, da Apple, que 

atualiza os programas selecionados pelo usuário. iPodder e PrimetimePodcast Receiver também 
estão entre as opções. 

33Sigla em inglês para Really Simple Syndication. Sistema agregador de informações que 

informa sobre a disponibilidade de novas publicações. A tecnologia RSS permite que o 

usuário fique sabendo quando uma nova postagem é efetuada. Graças a esse recurso, 
sites, blogs e podcasters podem divulgar conteúdo novo de maneira rápida e precisa, 

informando automaticamente ao usuário assinante sobre cada novidade postada. 
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comunidades de difícil acesso, a exemplo da nossa vivência aqui na 

Amazônia. Aprendizes situados na mais remota região do país, se 

possuírem acesso à Internet, podem facilmente acompanhar produções 

multimídias que são disponibilizadas na rede mundial de computadores.   

Thorne e Payne (2005) sugerem que o podcast pode ser muito 

relevante quando utilizado como instrumento de ensino de línguas, pela 

possibilidade de facilitar o contato com gravações de fala em situações 

reais de comunicação. Para Stanley (2006), o podcast educacional deveria 

ser utilizado como um suplemento ao LD por permitir a audição de textos 

oralizados em diferentes contextos, com diferentes sotaques e 

entonações.  

O estudo de O’Bryan e Hegelheimer (2007) orienta os professores 

de LI para a integralização da prática de podcasting com as atividades de 

compreensão oral. Neste estudo, adoto a prática de podcasting como em 

pesquisa realizada na Midwestern Research University, com a 

participação de seis estudantes e o professor. Na oportunidade esses 

pesquisadores avaliaram situações em que o podcast educacional foi 

empregado como parte das atividades durante as práticas de 

compreensão auditiva. Perceberam tratar-se de um instrumento 

pedagógico indispensável no campo das didáticas de línguas. No estudo, 

eles mencionam que, infelizmente, o uso da prática de podcasting em 

situações de aprendizagem ainda é bastante limitado, devido à falta de 

iniciativas pedagógicas consistentes capazes de desfrutar ao máximo do 

que a tecnologia é capaz de oferecer.  

2.2.5. O podcast educacional para ensino de ILE 

Em estudos anteriores (UCHÔA, 2010, 2011), apresento o podcast 

educacional para ensino de ILE como um gênero das ambiências digitais 

porque se trata de uma prática discursiva que está ganhando terreno na 

Internet na tentativa de ensinar inglês a distância para pessoas 

interessadas. A partir da noção de gênero de discurso postulada por 
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Bakhtin ([1952-53]2006), defini, em trabalho anterior (UCHÔA, 2010), o 

podcast educacional para ensino de ILE como:  

[...] um gênero digital que se materializa na modalidade oral e 
que está sendo socialmente construído pela linguagem com 
padrões de organização identificáveis dentro de um continuum 
de escrita e oralidade com configurações perceptíveis pelo 
imbricamento de gêneros primários e secundários. (UCHÔA, 
2010, pág. 93).  

Sobre essa afirmação, eu me referia apenas aos exemplares que 

alguns profissionais da área de ensino da língua inglesa produzem e 

disponibilizam na Internet com essa finalidade. Outros gêneros podem 

ser difundidos pela prática de podcasting.  

 Ocorre que as minhas vivências com a prática de podcasting na 

graduação, até então, tinham sido voltadas exclusivamente para os 

podcasts educacionais para ensino de ILE. Minhas experiências 

limitavam-se a baixar os exemplares, ouvir juntamente com os alunos e 

solicitar que fizessem exercícios de compreensão oral.  

Essas atividades de compreensão oral serviam mais como a 

oportunidade para os graduandos tivessem contato como outras pessoas 

que falam o idioma, objetivando familiaridade com os sons, ritmo, 

entonação etc., possibilitando a construção de estratégias para 

decodificação da língua-alvo.  

Sempre fui limitado pela compreensão bottom-up que, segundo 

Nunan (1999), não considera os fatores semânticos e discursivos dos 

textos. O autor critica essa abordagem de ensino de compreensão porque 

não se levam em consideração as experiências de mundo do aprendiz e 

porque não se valorizam os contextos nos quais os sentidos são 

construídos. Pouco a pouco, a minha estratégia de aprendizagem e as 

experiências com o gênero podcast educacional para ensino de ILE foram 

revelando os percalços desses recursos pedagógicos. Com base nos 

exemplares estudados em Uchôa (2010), destaco as seguintes limitações: 
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• São produzidos em outros contextos; 

• Os efeitos de sentido são poucos perceptíveis; 

• Não permitem a interação;  

• A linguagem é artificial;  

• Não partem de problemas locais, portanto não consideram as 

necessidades dos aprendizes, além de outras limitações. 

A prática docente e minhas estratégias de aprendizagem revelaram 

as limitações do gênero que eu havia caracterizado na pesquisa de 

mestrado. Mas, ao mesmo tempo, os autores aqui arrolados são 

categóricos em evidenciar diversas possibilidades pedagógicas que podem 

ser exploradas com a prática de podcasting. Essas constatações levaram-

me a repensá-la e identifica-la como um suporte onde outros gêneros já 

existentes podem se manifestar. Essa nova releitura do uso de podcast 

ampliou consideravelmente as estratégias de ensino que eu vislumbrava 

implementar.  

2.2.6. A análise das necessidades dos participantes 

Cada contexto de ensino exige tomada de decisões a partir das 

condições do contexto e das necessidades dos aprendizes (HUTCHINSON; 

WATERS, [1987]2010; DUDLEY-EVANS; ST JOHN, [1998]2010; 

JORDAN, [1997]2009; LONG, 2005). No âmbito do CLI, eu já vinha 

apontando para os alunos-professores a necessidade do engajamento em 

estratégias de aprendizagem que promovessem uma formação mais 

consistente em relação à oralidade em língua inglesa. Outra pesquisa 

com os alunos-professores também sinalizou para essa direção 

(QUEIROZ, 2012). Era chegada a hora ser subversivo. Mas com cautela. 

De certo, eu pretendia que essa experiência fosse pautada pela 

vivência e pela reflexão, contribuindo com a construção de estratégias de 

aprendizagem úteis aos alunos-professores na sua formação inicial, no 
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exercício da docência e, ainda, fornecendo subsídios para a formação 

continuada.  

Juntos, poderíamos construir outra cultura de ensino que 

primasse pela oralidade, pelo aprimoramento do letramento digital, pela 

formação crítica e reflexiva e pela compreensão do contexto local como 

base para a construção do conhecimento. Com esses apontadores 

sinalizando as rotas dos varadouros nos quais adentrávamos, dávamos 

os primeiros passos em direção a outra vivência, levada a efeito durante 

o curso da disciplina Língua Inglesa VII.  

Mas ainda me sentia inseguro. Resolvi familiarizar-me com outros 

mecanismos de geração de dados para fundamentar ainda mais a 

proposta transgressora. Após uma conversa com participantes deste 

estudo, resolvi elaborar um questionário no Google Docs (cf. Anexo 02), 

com gerações de dados online, e disponibilizar o link remissivo no grupo 

da Turma 2009, na rede social (Figura 13).  

 

Figura 13 – Instrumento de coleta de dados online 

Eu tinha receio de ser mal compreendido. Para tanto, a decisão deveria 

se efetivar a partir de um feixe de informações diversificadas. A escolha 
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deveria ser tomada a partir de elementos comprobatórios, porque, se eu 

fosse questionado pela Coordenação do CLI, as múltiplas fontes oriundas 

das vozes dos alunos-professores, materializadas nas narrativas e outros 

dados, por si só fariam minha defesa. Interessava-me saber a 

respeito dos conhecimentos teóricos e práticos sobre o processo de 

compreensão e produção oral em ILE praticados na graduação. Para 

tanto, elaborei duas perguntas: 

1. Como você avalia, como aluno de Letras/Inglês, e como futuro 

professor, o que lhe é ensinado a respeito da compreensão oral 

(listening) e produção oral (speaking)? Fale tanto da parte teórica 

quanto da prática. 

2. Comente sobre o material didático utilizado pelos seus professores 

na graduação para ensino da compreensão e produção oral. 

 Dos 40 alunos matriculados na disciplina Língua Inglesa VII, 36 

compareceram para cursá-la. Do total de participantes, 27 responderam 

o questionário online.  

 A respeito da primeira pergunta, avaliei as respostas em dois 

quesitos: (a) as que orientam para a subversão indo de encontro ao que 

está posto e (b) as que sugerem a estabilidade da ordem. A grande 

maioria, 23 respostas, fundamentam a proposta de viver uma história 

subversiva; apenas quatro respostas indicam apoiar o paradigma de 

ensino que estava estabelecido, como ilustra o gráfico da Tabela 2.  
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Tabela 2 – Preferência entre prática cristalizada e subversiva 

 

Selecionei algumas vozes, conforme a seguinte categorização34: 

(a) Respostas pró-subversão: 

1) Como aluno do 8º período, vejo que a compreensão oral e produção oral está 

deficiente ainda, pois, essas práticas de ensino não foram enfatizadas no 

início do curso. E com o passar do tempo quando foi exigido dos alunos o 

'listening' e 'speaking', encontrei(amos) muita(s) dificuldade(s). Por exemplo, 

penso que deveria ter mais práticas nesses dois ramos do curso. E como 

futuro professor, me preocupo em não poder ajudar meus alunos a terem 

um 'listening e speaking' 100%. 

2) Bom, como discente deste curso e quase na reta final do curso, acredito que 

a parte teórica nao tem deixado nada a desejar em ambos os aspectos, por 

outro lado a parte pratica ficou um pouco no meio termo, em partes por falta 

de meu interesse mesmo, e outra parte pela falta de "foco" na area de inglês 

3) No início do curso quando tínhamos mais disciplinas que nos exigiam tanto 

o listening quanto o speaking, confesso que achei um pouco puxado, mas 

senti falta quando vieram as disciplinas mais teóricas e que não envolviam 

muito o inglês, já que se trata de um curso de Licenciatura e precisamos 

destas disciplinas para aprender a lecionar. Ou seja, o que é ensinado 

                                       
34 As respostas não foram editadas e são fiéis ao que escreveram os alunos-professores 
no questionário online. 
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realmente em inglês é fundamental e ajuda na nossa compreensão e 

produção, mesmo assim acho que deveriam haver mais disciplinas em inglês. 

4) Então, quanto mais atividades de listening houver nas aulas, melhor será o 

desenvolvimento dos alunos nessa habilidade. 

5) Falta muita coisa para afirmar que é o que temos é satisfatório as nossas 

necessidades com aprendizes de uma língua estrangeira. Os textos, poucos 

oferecem o suporte do áudio. As aulas, não priorizam o diálogo, na maioria 

das vezes, é extremamente extenuante para o professor levar os alunos a 

uma produção oral, ocasionando o comodismo. Isso é algo que deveria ter 

sido colocado como requisito principal para formação do acadêmico: a 

capacidade de se comunicar na Língua estudada. A parte teórica, certamente 

é composta por um excelente acervo de textos, que oferece ao acadêmico um 

bom entendimento sobre ambas as habilidades, mas a prática, frustra o que 

sabemos na teoria, por que não há estrutura adequada, e a própria grade 

curricular prioriza a teoria e as matérias pedagógicas e didáticas. 

6) Sinto que tanto alunos quanto professores deveriam impor mais, para obter 

resultados melhores. Fica claro, que depende muito ainda da força de 

vontade de ambos os lados, afim de que, o ensino, tanto parte oral, quanto 

parte prática, fiquem realmente melhores. 

7) O curso de Letras Inglês ao ver, deixa muito a desejar em relação ao Listening 

e Speaking. Os professores deveriam explorar mais essas habilidades em sala 

de aula, porque nós alunos temos muitas dificuldades, pelo fato de ser uma 

nova Língua, então temos que começar a aprender um outro idioma do zero, 

então tanto na parte teórica como na pratica esse ensino deixa muito a 

desejar. 

(b) Respostas pró-estabilidade: 

1) Em toda e qualquer atividade feita no curso de Letras Inglês são utilizadas 

da melhor forma a compreenção oral e a produção oral, pois se tratando de 

uma outra língua, que não é a materna, essas habilidades são fundamentais 

para o aprendizado. 

2) Eu avalio de forma positiva, pois a todo momento os professores buscam 

falar em inglês dentro de sala e essa atitude dos professores faz com que eu 

como aluno me esforce mais para compreender o que é falado em inglês. 
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Em relação ao material didático utilizado pelos professores da 

graduação para ensino da compreensão e produção oral, os alunos-

professores efetuaram avaliações positivas e negativas:  

(a)  Avaliação positiva:  

 diversificados; 

 motivadores; 

 bons porque são importados;  

 atrativos. 

(b)  Avaliação negativa:  

 apenas apostilas; 

 o campus não oferece uma estrutura para a prática; 

 basicamente CDs, DVDs; 

 limitados;  

 escassos; 

 ouve-se mas não se fala; 

 voltados apenas para leitura e escrita. 

 

 As reflexões dos alunos indicavam apoiar a vivência de uma 

história secreta, diferente do que estava posto. Na condição de professor 

da disciplina Língua Inglesa VII, era minha intenção propor o plano 

subversivo vivenciando a didatização de podcast com foco no 

aprimoramento das habilidades de compreensão e produção oral. Essa 

escolha foi motivada pelo fato da prática de podcasting: 

(a)  fazer parte das minhas estratégias de aprendizagem; 

(b)  ser objeto de estudo na minha formação continuada; 

(c) permitir diversas possibilidades pedagógicas; 
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(d) estar relacionado com minha vivência;  

(e) poder construir outras possibilidades de uso. 

Em síntese, a execução da disciplina Língua Inglesa VII estava 

norteada pelos seguintes procedimentos: 

 Ser subversivo quanto ao paradigma de ensino cristalizado na 

região; 

  Possibilitar o ensino de ILE teoricamente orientado; 

 Instaurar a cultura da aprendizagem mediada pelas TICs; 

 Construir tarefas para o ensino e desenvolvimento das habilidades 

de compreensão e produção oral pela prática de podcasting a partir 

de temáticas que perfazem o imaginário coletivo local;  

 Refletir sobre o processo de formação de professores neste contexto 

de ensino. 

 Diante dos problemas de ensino de ILE aqui já delineados, 

identificados através das estratégias de geração de dados mencionadas 

anteriormente, associamos ao que Leffa (2011, p. 15) nos ensina:  não se 

deve olhar para o passado para “criar bodes expiatórios” e sim identificar 

os problemas para vislumbrar possíveis soluções. As crenças que 

norteiam a prática docente cristalizadas neste contexto precisam ser 

combatidas com reflexões críticas sobre o que se ensina e o que é 

aprendido (CELANI, 2010). Os problemas que emergem na sala de aula 

devem ser encarados na perspectiva de encontrar novas estratégias que 

promovam a mudança de crenças ora estabelecidas. Estudos em 

Educação e em LA orientam para a construção de uma comunidade de 

ensino e aprendizagem marcada pela inovação (BOHN, 2001; CELANI, 

2004) e pela valorização da diferença (FREIRE, 1987).  

Inovar no ensino de ILE, em conformidade com Bohn (2001), é ter 

consciências de que: 
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A inovação exige o culto à diferença. O professor inovador é 
transgressor do currículo, das metodologias estabelecidas 
porque ele cultiva a diferença, o diálogo. Este é sempre inovador. 
O diálogo revela as percepções e as estruturas mentais 
idiossincráticas dos falantes. A diferença torna-se assim 
constitutiva da inovação. Por isso também atrativa ao aprendiz 
(BOHN, 2001, p. 119). 

Conforme essa linha de pensamento, com ideais diferentes, com pares 

mais competentes e níveis diferentes de letramentos, podem-se edificar 

novas vivências. Nessa mesma esteira, acredito que o ensino de ILE se 

dará de forma efetiva e inovadora quando as práticas pedagógicas 

recaírem sobre o uso, sobre as práticas discursivas, embasadas nos 

gêneros que circulam no contexto de cultura no qual os aprendizes estão 

inseridos, bem como aqueles que oportunizam prover educação para uma 

sociedade democrática e mais igualitária. Tudo isso, aliado a uma 

formação consciente, crítica, reflexiva, coerente com os aspectos 

históricos sociais do contexto, promove o ensino significativo e 

participativo.  

 Antes de relatar pormenores desta vivência subversiva, faz-se 

necessário direcionar o leitor para o Capítulo III para se compreenderem 

os princípios e abordagens norteadores que contribuíram para a 

educação linguística e pedagógica dos participantes durante o processo 

de didatização, conscientizando-os da relevância de uma visão de 

linguagem e de ensino (CELANI, 2010; VIAN JR., 2011). Na oportunidade, 

foi necessário trilhar por outros varadouros, abandonando os alagados, 

transitórios, para os de terra-firme, em busca de base de sustentação, 

fazendo alusão ao processo de ocupação da Amazônia.  

 Nos varadouros dessa pesquisa, ramificações epistemológicas 

ajudam a problematizar a sala de aula de ILE como ambiente complexo e 

dinâmico, o que demanda uma formação mais sólida e consistente para 

conviver nesse espaço de aprendizagem de identidades múltiplas, em 

constante fluidez, em um contexto permeado por práticas de ensino 

sólidas e cristalizadas. 
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Partindo da metáfora de seguir os percursos dos varadouros de 

floresta de várzea, abandono o terreno líquido e plástico da estrela-do-

lago, para adentrar no solo firme onde outras espécies nativas da floresta 

se adaptam e edificam novas relações com o contexto local. Nessa 

trajetória, estabeleço o diálogo com diferentes perspectivas teóricas 

metaforizadas pelas raízes que emergem nos varadouros de terra-firme, 

parecendo interconectar-se, transmitindo a ideia de um todo coeso, 

embora, em algumas vezes, sejam um emaranhado de espécies diferentes 

e de muitas ramificações. 
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CAPITULO III – VARADOUROS DA FLORESTA DE  

TERRA-FIRME  

 Os varadouros da floresta de terra-firme cumprem sua função 

quando ligam o centro à periferia, quando conectam os rios aos lagos no 

período das secas. Eles são as estradas e os ramais da floresta. Seu 

destino é promover a imersão no âmago da mata. Por esses varadouros, 

é possível caminhar pelas sombras de árvores majestosas, mas é preciso 

estar atento ao emaranhado de obstáculo que se apresentam no percurso 

(Fotografia, 12). 

 

 Fotografia 12 – Raízes: a metáfora da complexidade teórica 

Fonte: Arquivo da pesquisa 
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Nessa pisada, o caminhar nunca é tão sereno. Caminha-se com 

utensílios que cortam, que alargam a trilha, que desobstruem a 

passagem, como os facões e os terçados. Assim sendo, ao caminhar pelos 

varadouros de terra-firme, é preciso uma atitude de busca, de procura 

meticulosa, de pesquisa atenta. Cada detalhe pode indicar o caminho da 

volta ou o encantamento definitivo para se integrar irremediavelmente ao 

contexto da floresta (Fotografia 13).  

 
Fotografia 13 – Raízes: a metáfora da complexidade teórica 

Fonte: http://www.serradasaguas.com/ 

 

É necessário construir referências, permitir-se ser guiado pelo 

tronco de uma árvore, por um galho seco ou por um apontador instalado 

em lugar estratégico. É preciso uma luz, a poronga que permita ao olhar 

e enxergar os detalhes do entorno, os nexos que amarram os diferentes 

ramos, as raízes que sustentam a densa floresta com sua diversidade 

http://www.serradasaguas.com/
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arbórea, prenhe de possibilidades de entendimento e vida. O primeiro 

olhar para as raízes remete-nos a obstáculos, sendo, entretanto, base de 

sustentação da integridade da floresta, referência para um caminhar 

mais atento, apreciador. A exemplo da diversidade de raízes encontradas 

no meio dos varadouros de terra-firme, temos nesta pesquisa a 

interdisciplinaridade epistemológica, uma conexão de constructos 

teóricos que são os princípios e as crenças, que se interconectam, fixam, 

amparam, sustentam, viabilizam, são a sustentação desta tese. 

 Feitas essas considerações, inicio este capítulo delineando a 

abordagem que vai ao encontro de perspectivas teóricas que preceituam 

a linguagem e ensino como práticas sociais, como estratégias de 

comunicação, como discurso, como prática de interação. A partir de 

posicionamentos críticos em relação às metodologias prontas, 

descontextualizadas, cristalizadas, discuto estratégias de ensino na era 

pós-método (KUMARAVADIVELU, 2003, 2011). Para tanto, apresento a 

perspectiva teórica que compreende a linguagem humana como geradora 

de sentidos em contextos específicos e sua essência como um sistema 

sociossemiótico que nos capacita a representar o mundo e a interagir por 

meio de textos (CELANI, 2010; VIAN JR., 2011). Coerente com essa visão, 

delineio a concepção de linguagem pela perspectiva da Linguística 

Sistêmico-funcional, bem como as noções de texto, de contexto de 

cultura, de contexto de situação, de língua e de ensino, demonstrando 

que se trata de uma perspectiva teórico-metodológica que compreende a 

linguagem humana como produtora de sentidos em contextos sociais, e 

que é um sistema que nos capacita a representar o mundo, construir 

nossa experiência e a interagir por meio de textos que retratam os 

contextos (HALLIDAY, 1978; HALLIDAY; HASAN, 1989; HALLIDAY, 

[1985]1994; HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004; EGGINS, [2004]2010; 

MARTIN; ROSE, 2008; MEURER, 2002; THOMPSON, 2004; VIAN JR.; 

LIMA-LOPES, 2005; BENTO, 2011). Em seguida, aliada a essa visão de 

linguagem, dialogo com a perspectiva teórica que preconiza o ensino e a 

construção do conhecimento como prática social (VYGOTSKY, 
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[1930]1998, [1934]1998; BERNSTEIN, [1971]2003, [1973]2003, 

[1975]2003). Norteado por esta abordagem, delineio a concepção de 

gênero do discurso como instrumento de ensino para o desenvolvimento 

da compreensão e produção oral, aliando à noção de tarefas para uso da 

oralidade em ILE (LITTLEWOOD, [1984]2008; BROWN; YULE, 

[1983]1999; ALMEIDA FILHO, 1993; BROWN, 1994, UR, 1996, NUNAN, 

1999; BROWN, 2004; ELLIS, 2008; RICHARDSON, 2008).  

Logo após apresentar as concepções teóricas que constituem a 

abordagem levada a cabo neste estudo, apresento princípios norteadores 

desta vivência que considero importantes para compreender e considerar 

o contexto social local, apresentado no capítulo I, itens 1.2, 1.3 e 1.4, 

como ambiente de construção de novas estratégias de ensino de ILE 

(HOLLIDAY, [1994]2001; CANAGARAJAH, 2005; KUMARAVADIVELU, 

2003, 2011). Nessa esteira, considero pertinente retratar essa região 

como uma comunidade imaginada (ANDERSON, 1982) que precisa 

promover sua emancipação pela educação (ADORNO, 1995). Em virtude 

do isolamento geográfico, aspectos importantes da educação podem ser 

mediados pelas TICs, elemento primordial na constituição da identidade 

do professor de ILE contemporâneo, ampliando e confirmando a 

concepção de florestania tão necessária ao homem amazônico. Por 

último, apresento a vivência no processo de didatização utilizando 

gêneros discursivos difundidos pela prática de podcasting.  

3.1. Abordagem e princípios norteadores 

 Na perspectiva de trilhar por varadouros de terra-firme, faz-se 

oportuno explicitar o uso de algumas terminologias utilizadas neste 

estudo. Acho ser pertinente esclarecer ao leitor o que estou descrevendo 

como abordagem e como princípios norteadores da vivência levada a 

efeito. Compreendo como abordagem um conjunto de perspectivas 

teóricas de ensino de línguas amplamente difundidas e enraizadas numa 

visão de linguagem e de ensino e aprendizagem (ANTHONY, 1963; 

RICHARD; RODGERS, [1982]2012; BROWN, [2002]2011; ALMEIDA 
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FILHO, 2011). Para este estudo, dialogo com teóricos que advogam o 

ensino de ILE norteado por abordagem que preceitua uma visão de 

linguagem como comunicação, como discurso, como interação, como 

construção de sentidos, compreendendo o ensino também como uma 

atividade social, construído na interação e mediada pela linguagem 

(CELANI, 2010, VIAN JR., 2011).  

 Além da abordagem, neste estudo apresento princípios que 

considero convenientes para o meu contexto de atuação, que não são 

abordagens, conforme a definição mencionada acima, mas estão inter-

relacionados. Acredito que as necessidades dos aprendizes, a unicidade 

de cada contexto, a diversidade de identidades dos atores sociais geram 

e demandam, além do conjunto de crenças e princípios da abordagem, 

peculiaridades inerentes ao contexto dos participantes que são levados 

para a sala de aula (WILLIAMS; BURDEN (1994). Para Brown 

([2002]2011), cada princípio é único e eles são inerentes às crenças e ao 

contexto do professor. Ao atentar para os 12 princípios que informam e 

orientam o ensino de língua na contemporaneidade, o autor sugere que 

cada docente pesquise seu contexto de ensino para diagnosticar, lidar e 

avaliar, desenvolver a prática docente em conformidade com as crenças35 

que orientam sua prática.   

3.2.Visão de linguagem e de ensino 

 Não é meu objetivo apresentar um panorama detalhado sobre as 

abordagens que orientaram métodos, procedimentos, técnicas etc., ao 

longo da história do ensino de línguas. Para uma visão aprofundada 

sobre a história do ensino de línguas e terminologias, remeto o leitor para 

os trabalhos de Martins-Cestaro (1999), Larsen-Freeman ([2000]2010) 

Richard e Rodgers ([1986]2006) e Brown (2007). 

                                       
35 Nessa tese, o termo crença é utilizado como sinônimo para princípio, em conformidade 

com Brown ([2002]2011).   
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Ocorre que, ao longo do tempo, alguns termos foram se enraizando 

e se consolidando no campo das didáticas de língua, outros foram sendo 

extintos como parte natural das mudanças contínuas inerentes ao 

processo ensino-aprendizagem. Ao mencionar a dificuldade terminológica 

existente ainda hoje, Martins-Cestaro (1999) adota o termo “metodologia 

ou abordagem para designar a forma como o ensino de língua estrangeira 

vem se processando ao longo dos anos” (p. 2). Ao longo da história, 

diferentes abordagens emergiram agrupando um conjunto de crenças e 

princípios norteadores da prática docente no campo das didáticas de 

língua. Minha intenção não é prescrever, muito menos eleger a melhor 

abordagem, mas, sim, deixar claro quais as crenças e princípios que 

norteiam a vivência denominada neste estudo como subversiva, a ser 

relatada mais adiante.  

 A diversidade terminológica está bem enraizada na LA. Na década 

de 1960 do século passado, diante da variedade de termos existentes para 

descrever as crenças e as atividades dos professores, Anthony 

([1963]2011) propôs a tríade de termos composta de abordagem, método 

e técnica. Irrestritamente, deveriam ser agrupados nessa ordem 

hierárquica respectivamente. Na perspectiva anthoniana, abordagem é 

definida “como um conjunto de pressupostos correlacionados tratando 

da natureza da língua e da natureza do ensino e do aprendizado de 

línguas” (ANTHONY, [1963]2011). O autor concebeu método como um 

plano global para a apresentação ordenada do material de linguagem. 

Nessa orientação, todas as partes do método precisam estar coerentes 

com a abordagem que o fundamenta. Nas palavras de Anthony “a 

abordagem é axiomática, o método é procedimental” (ANTHONY, 

[1963]2011). Nessa mesma esteira, reconhecendo as categorias, 

generalizações e relações hierárquicas, figuram autores como Brown 

([2002]2011 e Almeida Filho (1993, 2011). 

Almeida Filho (1993) chama esse processo de operação global de 

ensino de línguas e, além de concordar com a organização hierárquica 
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proposta ineditamente por Anthony (1963), o pesquisador brasileiro 

adicionou ações concretas, no nível do método, tais como: planejamento 

de cursos e de currículo, criação ou adoção do material didático, 

produção das experiências na nova língua e avaliação do processo 

(ALMEIDA FILHO, 1993, 2011).  

Com essas contribuições efetuadas no nível do método, Almeida 

Filho (1993) descreveu ações concretas, porém cristalizadas e inalteradas 

que são realizadas pelo professor. São operações que obedecem 

rigidamente orientações prescritas previamente.  

 O modelo hierárquico proposto por Anthony, ao ser revisitado por 

Richards e Rodgers, em 1982, é reordenado com a inversão de posição: o 

método foi alocado no topo da escala hierárquica, enquanto que a 

abordagem, o planejamento e os procedimentos foram descritos como 

categorias inerentes ao método, portanto, bases de sustentação 

(RICHARD; RODGERS, [1982]2012; BROWN, [2002]2011; ALMEIDA 

FILHO, 2011). Sobre essa nova realocação efetuada por Richard e 

Rodgers ([1982]2012), Almeida Filho faz a seguinte inferência:  

Nessa concepção, o termo método e não abordagem é que ocupa 
a posição orientadora das ações concretas do ensino. Essa 
modificação restauradora da posição do método na cúpula não 
prevaleceu e a proposta pioneira de Anthony tem sido 
majoritariamente mantida na profissão e na seara científica da 
pesquisa aplicada. (ALMEIDA FILHO, 2011, p. 1). 

Ocorre que Richard e Rodgers ([1982]2012) estavam interessados 

em evidenciar a posição de destaque que os métodos de ensino vinham 

ocupando no campo das didáticas de língua. Esses autores não estavam 

interessados em demonstrar qual a posição hierárquica era mais 

importante e, sim, chamar atenção para o foco que os métodos estavam 

atraindo no campo das didáticas de línguas. Na década de 1980, Stern 

(1985) lamenta a extrema obsessão por métodos que estava enraizada 

nos cursos de idiomas. 
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 Richard e Rodgers ([1986]2006) esclarecem que os métodos se 

tornaram populares pelo fato de figurarem no plano concreto das ações 

cotidianas do professor. Os autores elucidam que um determinado 

método “refere-se a planejamento de ensino com orientações específicas 

baseadas em uma teoria particular de língua e de aprendizagem36” 

(RICHARDS e RODGERS, [1986]2006, p. 245, tradução minha). O 

especifico é compreendido como uma característica inata que não pode 

ser alterada. Por esse motivo, o método é estagnado e não permite a 

inovação. “Ele contém especificações detalhadas do conteúdo, papel dos 

professores e dos alunos, procedimentos e técnicas de ensino37” 

(RICHARDS; RODGERS, [1986]2006, p. 245, tradução minha). Essa 

definição revela a intenção ideológica dos métodos: reservar mercado, se 

expandir economicamente como modelo didático-pedagógico. Nessa 

referência, são citados como métodos: Audiolingualismo, Aprendizado 

por Aconselhamento, Ensino de Língua Situacional, Método Silencioso, 

Sugestologia e Resposta Física Total (RICHARDS; ROGERS, [1986]2006, 

p. 245). Esses autores reconhecem que todos os métodos existentes 

estavam embasados em uma abordagem, em planejamentos e 

procedimentos de ensino, mesmo que fossem ações cristalizadas. Eles 

reconhecem ainda coexistirem abordagens que necessariamente não 

produziram métodos, daí o motivo da reordenação da concepção 

anthoniana para evidenciar a fase áurea dos métodos nas décadas de 

1970 e 1980. 

 Em relação à abordagem, Richard e Rodgers ([1986]2006) mantêm 

a definição anthoniana. Eles elucidam que a abordagem se posiciona no 

plano abstrato. Ela figura como uma orientação, alocada no mundo das 

ideias. Na maioria das vezes, não chega às bases porque, geralmente, não 

                                       
36 A method, on the other hand, refers to a specific instructional design or system based 

on a particular theory of language and of language learning. 

37 It contains detailed specifications of content, roles of teacher and learners, and 

teaching procedures and techniques.  
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é uma orientação consciente, clara para os professores de línguas. Os 

autores afirmam: “Descrevemos abordagem como um conjunto de 

crenças e princípios que podem ser usados como base para o ensino de 

uma língua38” (RICHARDS; RODGERS, [1986]2006, p. 244, tradução 

minha). Na época, eles reconheceram as seguintes abordagens: 

abordagem comunicativa ao ensino, ensino de língua com base em 

competências, instrução com base em conteúdo, aprendizagem 

cooperativa, abordagens lexicais, inteligências múltiplas, abordagem 

natural, programação neurolinguística, ensino com base em tarefas e a 

língua integral (RICHARDS; RODGERS, [1986]2006, p. 244). Todas são 

mencionadas como abordagens porque possuem algo em comum como 

um determinada orientação teórica sobre a natureza da língua, da 

aprendizagem e do ensino. As abordagens, nesse sentido, são flexíveis e 

permitem a diversidade de orientações teóricas.  

 Concordando com o reposicionamento efetuado por Richards e 

Rodgers, em 1982, e com o caráter prático dos métodos, Prabhu (1990) 

compreende que eles possuem atividades definidas, inflexíveis, daí a 

razão de serem concebidos como algo engessado, não flexível, impossível 

de ser adaptado para todos os contextos de ensino. Nas leituras de hoje, 

observa-se que os métodos emergiram com propostas prescritivas, “se 

propondo a compreender os contextos de ensino antes mesmo dos 

contextos terem sidos identificados39” (BROWN, [2002]2011, p. 10, 

tradução minha).  

É da natureza dos métodos serem rígidos, inflexíveis. Por essa 

razão, são eficientes veículos disseminadores de ideologias. Phillipson 

([1992]2012 argumenta que os métodos contribuíram para a 

disseminação do imperialismo linguístico do inglês, veiculando os valores 

                                       
38 We have described an approach as a set of beliefs and principles that can be used as 

the basis for teaching a language. 

39 Methods are too prescriptive, assuming too much about a context before the context 

has even been identified.  
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culturais dos grandes centros de ensino que os concebiam. Nessa mesma 

linha crítica, Holliday ([1994]2001) esclarece que os métodos muito têm 

contribuído para enfatizar os aspectos culturais dos grandes centros e, 

consequentemente, para aniquilar os aspectos sociais locais dos 

contextos nos quais os atores sociais estão envolvidos.  

 Infelizmente, tanto o método da gramática e tradução quanto o 

método direto, os mais influentes, segundo Richards e Rodgers 

([1986]2006), continuam influenciando as práticas de ILE aqui na região. 

No contexto de ensino da floresta, conforme identificado anteriormente 

pelas vivências aqui delineadas, procedimentos de ensino inerentes a 

esses métodos estão fortemente enraizados. Constata-se que é preferível 

aplicar soluções prontas, delineadas com foco em outros contextos, a 

identificar, na sala de aula ou no ambiente de ensino, novas estratégias 

condizentes com as demandas dos aprendizes.  

 Na contemporaneidade, a prática de ensino não pode mais estar 

atrelada a velhos métodos, nos quais os procedimentos de ensino, em sua 

grande maioria, são centrados no professor como detentor de todo o 

conhecimento. Diante dos desafios de ensinar ILE no contexto da 

Amazônia, devido à falta de recursos didáticos e da pouca possibilidade 

de interação na língua que é ensinada, é imperativo nortear a prática 

docente por uma abordagem de linguagem e de ensino e aprendizagem 

capaz de fornecer subsídios para o planejamento, produção e execução 

de tarefas pedagógicas em conformidade com o contexto de atuação, sem 

cristalizar e engessar as ações do professor conforme um determinado 

método. Teoricamente norteado, torna-se mais fácil atender às exigências 

atuais do sistema de ensino, promovendo atividades contextualizadas 

que possibilitem a construção de conhecimentos científicos a partir de 

práticas sociais vivenciadas no cotidiano do aprendiz.  

 Porém, a prática docente teoricamente orientada é um dos grandes 

desafios da formação inicial. Na maioria dos contextos de ensino de ILE 

desta região, falta ser adotada uma visão de linguagem e uma abordagem 
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de ensino que oriente o fazer pedagógico (CELANI, 2001, 2010; VIAN JR., 

2006, 2011).  

Para Celani (2001) é preciso haver uma transformação da visão de 

linguagem e de ensino dos futuros docentes: 

O professor de língua estrangeira seria um graduado com 
habilidades para manusear o conhecimento de maneiras 
definidas, através de uma prática reflexiva, construída ao longo 
de um processo, com base em uma visão sócio interacional 
crítica da linguagem e da aprendizagem; um profissional 
envolvido em um processo aberto de desenvolvimento contínuo, 
inserido na prática, e não derivado de um método ou de um 

modelo teórico. (CELANI, 2001, p. 21). 

 

Nessa mesma esteira Vian Jr. (2006), complementa: 

Há ainda que se considerar a necessidade da formação de um 
profissional crítico, que possa posicionar-se em relação à sua 
realidade e que esteja apto a agir de forma a suprir as 
necessidades de seu contexto, suas próprias necessidades 
pessoais, as necessidades de seus alunos, as necessidades do 
contexto mais amplo, o papel da língua estrangeira nos 
contextos em que os alunos atuam ou pretendem atuar e, acima 
de tudo, seu posicionamento político, para que possa 
posicionar-se frente à sua realidade. (VIAN JR., 2006, p. 114). 

 

Para Celani (2010), é imperativo refletir sobre a linguagem como 

prática social, pois, assim, será possível “caminhar do linguístico para o 

sociopolítico, da língua como sistema para língua em uso” (CELANI, 

2010, p. 130).  

É imprescindível que a formação ofereça subsídios para o docente 

lidar com os problemas que emergem da sala de aula, adquira 

conhecimento linguístico e permita guiar sua prática por saberes 

adquiridos ao longo da experiência, permitindo a reflexão crítica sobre a 

ação. Nessa perspectiva, o ensino de ILE precisa estar ancorando em 

bases epistemológicas que deem conta de explicar a natureza da 

linguagem como prática social e a natureza social do processo de ensino 
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como uma ação mediada pela linguagem e construída socialmente. Nessa 

perspectiva Vian Jr. orienta: 

A partir de uma perspectiva multidisciplinar em que se 
considere a sala de aula como ambiente sociocultural e do qual 
fazem parte indivíduos que estão ali para aprender algo e, 
consequentemente, partilhar experiências, deve ser priorizada 
uma educação de base contextual, em que se advoga que a 
aprendizagem é situada, que ocorre em contextos específicos. 
Infere-se daí que os elementos de tais contextos interferem na 
aprendizagem. Por essa razão, a relação entre sociologia, 
psicologia e linguística aplicada deve ser considerada, além de 
outros campos do saber que podem contribuir para uma 
ampliação da visão de ensino-aprendizagem, tais como a 
educação, a formação do professor de línguas, a antropologia, a 
filosofia e diversas outras áreas que convergem para a 
compreensão de uma campo tão amplo que é o ensino de 
línguas estrangeiras. (VIAN JR., 2011, p. 73). 

  

Para esse estudo, esta vivência foi norteada por uma abordagem 

que preceitua uma visão de linguagem como comunicação, como 

discurso, como interação, como construção de sentidos, compreendendo 

o ensino também como uma atividade social, construído na interação e 

mediada pela linguagem, além dos princípios que carrego comigo, 

integrantes da minha identidade como professor de ILE desse contexto 

de ensino, como apresento no item a seguir. 

3.2.1. A concepção de linguagem 

Há infinitas manifestações de linguagem tais como: a dança das 

abelhas, a organização das baleias no ato da caça, o revezamento das 

aves durante o voo, e tantas outras manifestações que podemos 

considerar como linguagem em um sentido mais amplo, considerando as 

ações verbais e não-verbais.  

Entre os humanos, ainda em sentido amplo, existem diversas 

manifestações de linguagem: a linguagem dos surdos-mudos, a 

linguagem dos deficientes visuais, a linguagem computacional, a 

linguagem matemática, a linguagem da dança, da música, da pintura, da 

mímica, dos gestos, dos sinais de trânsito, dos símbolos, das línguas 
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naturais, são algumas manifestações de linguagem socialmente 

convencionalizadas (LYONS, [1981]2007). A linguagem enquanto sistema 

de comunicação entre os humanos, no entanto, é fundamentalmente 

diferente do que as formas de comunicação dos demais seres vivos, já 

que se baseia em um diversificado sistema de regras orientadas por 

símbolos escritos e sons socialmente convencionados.  

Para que a vida humana em sociedade se estabeleça é necessário 

que a linguagem seja um elo entre os indivíduos e que as expressões 

grafofonológicas originadas a partir desse número finito de elementos 

sejam compartilhadas. Línguas naturais como a portuguesa, espanhola, 

inglesa, dentre tantas outras em uso no planeta, são exemplos de 

manifestações de linguagem compartilhadas pelos humanos.  

No campo dos estudos da linguagem, há diversas abordagens 

teóricas que, ao longo dos tempos, procuraram elucidar questões 

relativas ao uso, ensino e aprendizagem das línguas naturais. Castilho 

(1998) lembra que há as seguintes concepções de linguagem:  

(a) linguagem como expressão do pensamento; 

(b) linguagem como instrumento de comunicação;   

(c) linguagem como expressão de interação social. 

Práticas de ensino de língua que compreendem a linguagem como 

expressão do pensamento originaram-se no período clássico e são 

norteadas pela gramática normativa. Nessa investida, parte-se da 

hipótese de que a natureza da linguagem é racional e o ensino recai sobre 

a valorização das estruturas linguísticas preestabelecidas, prevalecendo 

a prescrição e a valorização das regras (RICHARDS; RODGERS, 

2011[1986]). Nessa abordagem, a aquisição da linguagem ocorre devido 

às características biológicas inatas ao indivíduo.  

Práticas de ensino que compreendem a linguagem como 

instrumento de comunicação também concebem a língua como um 

código utilizado para transmitir mensagens entre interlocutores. Nessa 
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perspectiva, o estudo da língua é concebido pelos princípios que rompem 

com o estruturalismo (RICHARDS; RODGERS, 2011[1986]). Nessa visão, 

prevalece o ensino gramatical, embora a leitura e a produção textual 

sejam empregadas como objeto de ensino, porém, utilizadas como 

pretexto apenas para o ensino das estruturas linguísticas. Nessa 

perspectiva de linguagem, ainda prevalece o ensino dos itens gramaticais. 

Eles são os norteadores e organizadores da progressão curricular. 

Essas duas primeiras concepções de linguagem influenciaram as 

estratégias de ensino e de aprendizagem de língua ao longo do tempo. 

Ainda hoje, infelizmente, existem práticas de ensino que são norteadas 

por essas ideias, conforme relatei nas vivências mencionadas no capítulo 

anterior. Durante a formação inicial, é preciso desconstruir velhas 

crenças e repensar novas práticas, possibilitando o engajamento em 

atividades reflexivas e críticas no próprio contexto de atuação.  

A compreensão da linguagem como forma ou expressão de 

interação social é uma proposta sociologizante e instaura um novo 

paradigma nos estudos da linguagem (BRAIT, 2005). Nessa visão, a 

língua é mais um dos elementos que constrói e interpreta sentidos em 

contextos sociais e que, portanto, constrói a cultura humana e os sujeitos 

dessa cultura. Os estudos, nessa esteira, consideram que as práticas 

interacionais são estabelecidas em contextos sociais e se faz necessário 

observar a natureza da linguagem nos diversos propósitos 

comunicativos.  

Com esse intuito, diferentes perspectivas epistemológicas se 

apresentam e, por vezes se complementam (NEVES, [1997]2004). São 

bases teóricas que objetivam compreender as práticas de linguagem em 

contextos reais de comunicação, apreendendo as diversas estratégias que 

os falantes empregam durante as práticas interacionais. Nessa 

perspectiva se inscreve a visão sistêmico-funcional da linguagem.  
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3.2.1.1. A Linguística Sistêmico-Funcional 

Na concepção da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) teorizada 

por Michael A.K. Halliday, a linguagem é ao mesmo tempo semiótica, 

social, biológica e física (HALLIDAY, 1978). Nessa visão, a linguagem 

humana gera sentidos em contextos sociais, já que ela é um sistema 

sociossemiótico que permite representar o mundo e interagir por meio de 

textos. Daí ser expressão de interação social.  

A LSF é uma teoria neofirthiana com inspiração na Antropologia e 

no funcionalismo da Escola de Praga (NEVES, 2004[1997]). Nas suas 

construções teóricas, Halliday (1978) compreende as línguas naturais 

como linguagem constituída de um sistema de significações que medeia 

as ações humanas. Segundo o autor, a língua é sistêmica porque possui 

uma estrutura baseada em signos compartilhados pelos usuários, 

portanto semiótica, social e funcional, porque permite a interação e 

possibilita a produção de sentidos dentro de uma determinada cultura 

ao longo da história. Essa abordagem considera as línguas naturais como 

sendo um fenômeno social com a função básica de servir à interação 

(NEVES, 2004).  

Para Eggins (2010[1994]), a LSF é uma concepção teórica que 

explora como as pessoas usam a linguagem em diferentes contextos, e 

como a linguagem é estruturada para atender as necessidades 

comunicacionais. Essa perspectiva oferece instrumentos teóricos e 

metodológicos relevantes na compreensão de como a linguagem se 

organiza e funciona para permitir a comunicação através de textos 

escritos ou orais e seus respectivos contextos. A LSF sugere instrumentos 

metodológicos de análise textual relevantes para o ensino de línguas 

(MOTTA-ROTH; HERBERLE, 2005; VIAN JR.; LIMA-LOPES, 2005; 

MEURER; BALOCCO, 2009; IKEDA; VIAN JR., 2006; VIAN JR. 2009; 

BARBOSA, 2009; SILVA, 2012; COOPER, 2012; QUEIROZ, 2012). A LSF 

compreende a linguagem na sua relação com a estrutura social, por isso, 

é particularmente significante no campo educacional.  
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Dentre as mais de 20 sugestões de aplicações da LSF propostas por 

Halliday na introdução da segunda edição de sua gramática (HALLIDAY, 

1994), interessa-me abstrair a noção de uso da linguagem que possibilite 

“ajudar as pessoas a aprender língua estrangeira40” (HALLIDAY, 1994, p. 

xxix, tradução minha).   

Nas palavras de Halliday e Hasan (1989, p. 5, tradução minha) “a 

aprendizagem, é acima de tudo um processo social e o ambiente no qual 

a aprendizagem acontece é uma instituição social”41. Por essa razão, o 

conhecimento é acionado a partir de práticas comunicativas e 

interacionais que representam um conjunto de ideias ou pensamento de 

determinados grupos de indivíduos.  

A escolha por essa perspectiva teórica se justifica pelo fato de ela 

ser aplicável ao ensino de línguas, orientando para o uso de textos 

autênticos que circulam no mundo real, no contexto no qual o aprendiz 

está inserido e utiliza diferentes textos, de diversos gêneros, com o 

propósito de estabelecer relações comunicativas entre interlocutores. 

Para esta vivência, fizemos usos de textos materializados 

linguisticamente em gravações de áudio e vídeo - natureza dos podcasts 

- e utilizados como instrumentos de ensino. São textos produzidos em 

determinados contextos de interação pertencentes a gêneros específicos, 

identificáveis por padrões de registros comuns e identificáveis, 

adequados a certas práticas de linguagem. A seguir, discuto a noção de 

linguagem, texto e contexto, gênero e registro, tendo como base as 

seguintes referências: HALLIDAY (1978); HALLIDAY; HASAN (1989); 

HALLIDAY ([1985]1994); HALLIDAY; MATTHIESSEN (2004), EGGINS, 

([2004]2010); MARTIN; ROSE) (2008); ROSE; MARTIN (2012). 

3.2.1.1.1. A noção de texto e de contexto 

                                       
40 To help people learn foreign languages. 

41 Learning is, above all, a social process; and the environment in which educational 

learning takes place is that of a social institution... 
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Halliday e seus seguidores foram os primeiros linguistas a 

elaborar uma proposta teórico-metodológica de estudo da linguagem que 

considera primordialmente o contexto onde a comunicação se efetiva de 

forma natural (HALLIDAY, 1978; HALLIDAY; HASAN, 1989; HALLIDAY, 

([1985]1994); HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004). A noção de “gramática 

natural42” (HALLIDAY, 1994, p. xii, tradução minha) prioriza textos orais 

ou escritos produzidos em situações reais de interações. 

Halliday e Hasan (1989) teorizam que texto e contexto são 

aspectos do mesmo processo, sendo que o primeiro funciona como uma 

ponte que liga o segundo com a situação de produção textual. O texto é 

a materialidade linguística de uma interação e pode se manifestar 

textualmente na modalidade escrita ou oral, carregando consigo 

elementos intrínsecos ao contexto.  

Existe uma relação dialógica entre texto e contexto: “não se pode 

entender um sem levar em consideração o outro43” (HALLIDAY, 1994, p. 

xxii, tradução minha). Essa dialética é que permite a compreensão dos 

sentidos veiculados pelos textos que, por sua vez, revelam os aspectos 

do contexto da situação (registro), possibilitando a compreensão e a 

construção de sentidos que são compartilhados pelos sujeitos que 

integram o mesmo contexto de cultura (gênero).  

As noções de contexto foram introduzidas na LSF sob influência 

dos estudos do antropólogo polonês Bronislaw Malinowski, quando 

desenvolvia suas pesquisas com os nativos das ilhas Trobriand44 

(BLOOR; BLOOR, 1995), quando cunhou o termo contexto de situação 

a partir da pesquisa etnográfica, observando diretamente o cotidiano 

social dos povos do arquipélago durante suas atividades de pesca.  O 

                                       
42 Natural Grammar. 

43 ...one cannot really understand the one without the other. 

44 As Ilhas Trobriand são atóis coralinos que formam um arquipélago de 

aproximadamente 440 km² ao longo da costa oriental da Nova Guiné, no sudoeste do 

Oceano Pacífico.  
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antropólogo descobriu que os trâmites da pescaria se processavam 

porque havia a troca de informações sobre o ambiente da situação, dados 

relevantes que resultavam na realização daquela atividade social. 

Naquela observação, ele concluiu que a linguagem era primeiramente 

uma forma de ação social pela qual as pessoas interagiam e se engajavam 

nas atividades e compartilhavam informações pertinentes ao processo da 

pesca.  

Ao relatar na Inglaterra as práticas sociais dos nativos das ilhas 

Trobriand, Malinowski deduziu que os ocidentais não compreendiam sua 

explicação sobre a prática social daqueles povos porque lhes faltavam 

vivência e domínio do “ambiente do texto45” no qual os nativos do 

arquipélago estavam inseridos (HALLIDAY; HASAN, 1989, p. 6, tradução 

minha).  Era necessário que ele fornecesse, à parte, um comentário 

expandido com mais informações para que seus espectadores 

compreendessem melhor sua pesquisa antropológica. Essas informações 

à parte, um apêndice que acompanhava o texto, revelava aspectos do 

ambiente imediato, denominado de contexto de situação. Mas era 

necessário, também, em alguns momentos, adicionar informações sobre 

os aspectos históricos e culturais dos povos daquelas ilhas, o que 

Malinowski denominou de contexto de cultura. Nesse sentido, texto e 

contexto são intimamente inter-relacionados. Cada grupo sociocultural 

elabora os seus textos para ser utilizados nos diversos contextos de 

situação em que a linguagem se processa e atende a propósitos 

comunicativos.  

3.2.1.1.2. Gênero e registro na perspectiva da LSF 

Halliday e Hasan (1989) teorizam que o contexto de cultura está 

intimamente imbricado com a noção de gênero, e o contexto de situação 

está relacionado com a noção de registro. O contexto de cultura elabora 

seus gêneros para nortear as atividades humanas e atender às 

                                       
45 [...] the text in its living environment. 
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necessidades de comunicação dos falantes da língua em determinadas 

situações. O contexto de situação é instanciado pelo registro e se realiza 

em textos no plano grafofonológico.  

O gênero é abstrato. Pode-se inferir a qual gênero um determinado 

texto pertence pela análise de características que são comuns a 

determinados textos, ou seja, pela configuração contextual. Ela é o 

conjunto específico de padrões linguísticos que realizam o campo, as 

relações e o modo do discurso. (HALLIDAY; HASAN, 1989, p. 55). A partir 

dela é possível inferir quais os elementos que são obrigatórios; quais 

elementos podem ocorrer; onde os elementos obrigatórios devem ocorrer; 

onde os elementos podem ocorrer e a frequência com que os padrões 

podem ocorrer (HALLIDAY; HASAN, 1989, p. 56). Em virtude dessas 

características, é possível inferir e antecipar o que determinado texto 

poderá expressar em determinado contexto de situação. 

Halliday e Hasan (1989) explicam ainda que a configuração 

textual permite inferir a Estrutura Potencial de Gênero (EPG). Nesta 

estrutura, os teóricos argumentam que há dois tipos diferentes de 

elementos: (i) os elementos obrigatórios que existem em qualquer 

instância completa de um registro de um gênero e (ii) os elementos 

opcionais que podem ou não ocorrer nas configurações contextuais, que 

por sua vez, não definem um gênero em específico. Na vida, quando 

participamos de uma interação, os gêneros norteiam as relações. Pelo 

reconhecimento da EPG, as pessoas inferem, se posicionam, criam 

estratégias de interação e de comportamento, porque socialmente elas 

compartilham dos sentidos de determinados estágios de um gênero. A 

consciência da EPG numa atividade de ensino permite a inferências de 

possíveis tarefas, relações, etc., que um determinado gênero pode 

proporcionar. Segundo Halliday e Hasan (1989), existem três 

características que permitem interpretar o contexto social de um texto, 

ou seja, o ambiente no qual os sentidos são construídos, o tópico e os 

participantes. São elas:  
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(A) Campo: refere-se ao que está acontecendo, à natureza da ação 
social. 

(B) Relações: refere-se à natureza dos participantes envolvidos na 

interação. 
(C) Modo: refere-se às funções particulares que são determinadas 

pela língua na situação observada. 

Essas características são realizadas respectivamente pelas 

metafunções ideacional, interpessoal e textual. Elas permitem que o 

ouvinte/leitor reconheça determinada configuração contextual, comum a 

todos os textos. Para esses teóricos, (HALLIDAY; HASAN, 1989) a 

linguagem se realiza por meio de três metafunções denominadas de 

ideacional, interpessoal e textual. 

(a) A metafunção ideacional tem a função de produzir sentidos da 

experiência humana para expressar emoções, pensamentos, 

desejos, vontades, sentimentos, etc. 

(b) A metafunção interpessoal cumpre a função de deflagrar as 

relações sociais, em que as experiências são expressadas 

conforme o contexto e os interlocutores envolvidos. 

(c) A metafunção textual tem o papel de organizar as experiências 

humanas que são externalizadas em textos orais ou escritos, ou 

seja, a materialidade linguística de uma interação.  

Nas práticas de linguagem, ao mesmo tempo as três metafunções 

são acionadas. Segundo essa proposta, a linguagem é estruturada para 

permitir que as pessoas ajam no mundo, construindo sentidos para suas 

interações que são expressas por meio dos textos que organizam e 

produzem.  

No campo da didática das línguas, as metafunções orientam para 

as diversas possibilidades de manifestação da linguagem e entendem que 

os sentidos são construídos conforme o propósito comunicativo, 

influenciando diretamente nas escolhas linguísticas. Pela linguagem, as 

pessoas manifestam seus desejos, aspirações, pensamentos, etc., bem 

como mantêm relações harmônicas, desarmônicas e expressam 
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textualmente os sentidos que representam do mundo. Para Halliday e 

Hasan (1989): 

Ao compreender a organização funcional da linguagem, somos 
capazes de explicar o sucesso e o fracasso na aprendizagem 
através da linguagem: onde ocorre uma falha, por que isso 
ocorre e como superá-lo e evitar que ele ocorra novamente. Nós 
também podemos perceber em que medida a falha recai sobre o 
aluno ou na linguagem que está sendo usada para ensiná-lo. 
(HALLIDAY; HASAN, 1989, p. 45, tradução minha46).  

 

As noções de linguagem, texto, contexto, gênero e registro aqui 

apresentadas são essenciais para compreender como uma língua natural 

se estrutura e é usada como instrumento de comunicação entre pessoas 

que convivem em sociedade. Nesse estudo, apresento as metafunções da 

linguagem, mas não entro em detalhes teóricos com maior profundidade 

porque meu estudo não faz análise linguística de textos. Porém, utilizo a 

LSF com teoria de linguagem cujas metafunções são imprescindíveis para 

a compreender a visão de linguagem que aqui delineio. Esses saberes 

sobre a linguagem tornam a atividade docente uma prática social que 

compreende os problemas relacionados ao processo de ensino através da 

própria linguagem.  

A LSF considera as línguas naturais como um sistema que se 

interpreta metafuncionalmente porque possibilita ao usuário fazer 

escolhas durante o processo comunicativo. Para Halliday (1978), a 

linguagem constrói sentidos por meio de metafunções que organizam a 

interação para que a comunicação seja compreendida a partir de 

estratégias socialmente convencionadas. Compreender a linguagem 

nessa perspectiva é entender que, durante as interações, os falantes 

fazem escolhas diante de um repertório de possibilidades, mediante as 

                                       
46 By understanding the functional organisation of language, we are enabled to explain 

success and failure in learning through language: where a breakdown occurs, why it 

occurs, and how to overcome it and prevent it from occurring again. We can also see 

how far the fault lies in the learner and how far it lies in the language that is being used 

to teach him or her. 
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relações estabelecidas entre os interlocutores e o campo da atividade 

humana. As escolhas linguísticas são feitas tendo em mente o que se 

quer comunicar, para quem e o efeito esperado da interação. Ou seja, são 

levadas em consideração as variáveis contextuais de campo, relações e 

modo.  

Também é fundamental ao processo de ensino compreender como 

determinada língua é estruturada e como ela funciona permitindo as 

interações comunicacionais. 

3.2.1.1.3. O princípio da constituência da língua 

 O princípio da constituência é um outro conceito-chave da LSF. 

No processo de ensino, esse princípio orienta partir das unidades 

menores, os elementos linguísticos, para os elementos maiores, as 

configurações semântico-discursivas. 

No plano da expressão, a fonética estuda a natureza física da 

produção e da percepção dos sons da fala. Ela se preocupa com os pontos 

e os modos da articulação e o aparelho fonador. Sua unidade mínima de 

estudo é o fone. Ainda no plano da expressão, a fonologia estuda o 

sistema sonoro de um idioma, do ponto de vista de sua função no sistema 

de comunicação linguística. Sua unidade mínima é o fonema (cf. ROACH, 

[1983]2002; CELCE-MURCIA; BRINGTON; GOODWIN; GRINER, 2010). 

No plano do conteúdo, a léxico-gramática e a semântica estruturam os 

textos hierarquicamente. 

Os textos são organizados segundo o princípio da constituência, ou 

seja, da estrutura composicional que seja “talvez a mais notável dimensão 

da linguagem47” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 05, tradução 

minha). Toda língua possui constituintes organizados hierarquicamente. 

A organização dos constituintes varia de uma língua para outra 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 05). 

                                       
47 Perhaps the most noticeable dimension of language... 
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 Esse princípio ensina-nos que os sentidos são construídos na 

língua desde a produção dos primeiros sons, gerando palavras, surgindo 

orações, compondo parágrafos, constituindo textos que, por sua vez, 

expressam a cultura de um determinado grupo social por meio dos 

gêneros.  

A construção do sentido a partir de unidades menores leva-nos a 

um nível de complexidade que vai se ampliando, uma vez que partiremos 

do som ou da letra, que se combinam em palavras, em sintagmas, em 

orações e complexos oracionais que compõem textos que pertencem a 

gêneros específicos e circulam em determinado contexto de cultura.    

Quanto à estruturação da língua, a LSF menciona três processos 

de constituência:  

(a) o fonológico – a constituência fonológica está relacionada ao 

plano da expressão e  elucida os processos de articulação entre 

consoantes e vogais, resultando em um repertório de fonemas 

possíveis de serem pronunciados e reconhecidos, que 

expressam significados. Esse reportório, por sua vez, gera 

padrões maiores, pertencentes ao campo da prosódia, que 

aborda a entoação e o ritmo do conjunto de fonemas que são 

pronunciados gerando sentidos, conforme o propósito 

comunicativo. O reconhecimento de padrões da verbalização 

oral da língua fornece pistas para a compreensão do texto no 

plano discursivo mais amplo, permitindo a identificação da 

natureza da relação estabelecida em uma interação 

comunicativa.  

(b) o grafofonológico – esse processo está relacionado com a 

representação gráfica do que é expressado no plano fonológico. 

Nessa fase, a combinação de sílabas com os sinais de pontuação 

formam outro plano de expressão da língua, dessa vez na 

modalidade escrita, instanciando a língua pelos princípios da 

ortografia.  
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(c) o léxico-gramatical – relacionado ao plano do conteúdo, onde 

temos a junção dos morfemas, que constituem o léxico, que, por 

sua vez, se aglutinam e formam léxicos que resultam em grupos 

de lexicais (sintagmas) que constituem sentenças ou orações, e 

por último, textos com marcas do contexto. A morfologia e a 

sintaxe são constituintes da gramática, portanto partes do 

mesmo estrato. Nesse processo, sempre se parte do nível da 

oração, em direção ao nível do discurso.  

Todos estes processos estão estratificados em níveis hierárquicos 

diferentes, porém interdependentes. Para a LSF, dessa forma, é possível 

pensar a linguagem como um sistema semiótico complexo, constituída de 

estratos conforme a Figura 14. 

 

Figura 14 – Estratificação da língua  

Fonte – Halliday e Matthiessen (2004, p. 25). 

Na interação verbal, os sentidos são construídos a partir de 

unidades menores que direcionam para um nível de maior complexidade: 



134 

 

a produção discursiva. Assim, a estrutura da língua enquanto sistema é 

instanciada em textos. A partir dos elementos menores, toda 

manifestação textual possui três dimensões de significado que  tomam 

como referência as metafunções da linguagem: a ideacional, a 

interpessoal e a textual, explicitadas no item anterior. 

No processo de ensino, é importante perceber que cada modalidade 

de uso da língua faz uso das três dimensões das metafunções da 

linguagem, mas cada texto, na sua materialidade linguística, se processa 

diferentemente em relação ao princípio da constituência. Um gênero 

escrito e um oral são processados em planos diferentes: o primeiro, no 

plano do conteúdo; e o segundo, no da expressão. Em processo de 

didatização e ensino norteado por gêneros orais, essa diferenciação não 

pode ser desprezada. A dificuldade reside em elaborar uma estratégia de 

manuseio e compreensão dos textos orais para objetivos pedagógicos 

satisfatórios.  

3.2.2. A concepção de ensino 

 Nessa seção que ora se delineia, apresento a concepção de ensino 

de ILE que orientou o processo de didatização vivenciada neste estudo. 

Em conformidade com o pensamento de Halliday ([1985]1994) e Hasan 

(2002) sobre linguagem e ensino, trago para fundamentar esta tese 

contribuições importantes de Vygotsky, discutidas posteriormente por 

Bernstein (1993) e por Hasan (2002) a respeito do conceito de mediação 

semiótica que nos leva a compreender que as interações são mediadas 

pela linguagem e os comportamentos são constituídos na alteridade. 

Esses teóricos reconhecem o ser humano como participante de uma 

complexa rede de relações sociais. Ainda levamos a cabo importantes 

contribuições da vasta teoria de Vygotsky, ([1930]1998, [1932]1998)) 

para nortear esse processo de didatização, a saber: os conceitos de Zona 

Proximal de Desenvolvimento (ZPD) e produção de conhecimentos 

científicos a partir dos conhecimentos espontâneos.  



135 

 

 No Brasil, em programas de formação de professores, a adoção 

desses conceitos tem instaurado o ambiente para a construção de novas 

abordagens de ensino (MATEUS, 2009; MAGALHÃES, 20009; ZSUNDY, 

2009). O diálogo com pressupostos teóricos contemporâneos possibilita 

a construção de estratégias que podem convergir para o exercício da 

docência, desvinculando-se de crenças ortodoxas e práticas de ensino 

cristalizadas no âmbito da sala de aula. A adoção de procedimentos de 

ensinos efetuados com a contribuição de outrem objetiva instaurar a 

mudança de paradigma do professor detentor de conhecimento, para 

orientar em prol de um perspectiva mais dialógica, focando na 

aprendizagem construída pela mediação dos elementos semióticos que 

coexistem no contexto situacional dos participantes.  

Vygotsky ([1930]1998) teoriza que o desenvolvimento é resultado 

de práticas de aprendizagem mediadas pela linguagem. O 

desenvolvimento se efetiva com a aprendizagem construída por processos 

semióticos na interação social. Para essa abordagem de aprendizagem e 

desenvolvimento, os aspectos da cultura local devem ser ponto de partida 

para se chegar a conhecimentos mais complexos, que precisam de 

mediação simbólica. A esse respeito, Gómez (1998, p. 54) elucida:  

Para Vygosky, como depois para Bruner, assim como para toda 
a sociologia construtivista, o desenvolvimento filogenético e 
ontogenético do ser humano está mediado pela cultura e 
somente a impregnação social e cultural do psiquismo provocou 
a diferenciação humana ao longo da história. A humanidade é 
o que é porque cria, assimila e reconstrói a cultura formada por 
elementos materiais e simbólicos.  

 

Nesse sentido, para este contexto de ensino, é importante efetuar a 

mediação semiótica recorrendo aos elementos ou signos que são 

inerentes ao local e que são compartilhados pelos aprendizes desta região 

do Alto Juruá. Eles são indispensáveis na construção de conceitos mais 

complexos ou científicos. O rio e a floresta, por exemplo, estão 

intrinsecamente relacionados ao comando da vida e estão, de alguma 
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maneira, simbolizados na grande maioria das atividades humanas dessa 

região. A partir deles, se constitui um mundo de significações 

compartilhadas pelos povos que habitam tanto o ambiente citadino, que 

progressivamente invade os ecossistemas da floresta, quanto por aqueles 

que estão diretamente inseridos nas pacatas colocações às margens dos 

rios. Não importa a situação. Em todas as interações humanas, a 

mediação por instrumentos ou objetos do cotidiano ganha espaço para 

facilitar a compreensão de conceitos complexos. 

 Adentrando a floresta, observam-se as diversas estratégias que os 

animais adotam para percorrer a mata densa: o homem cursa a bordo de 

canoas ou caminha a pé pelas trilhas dos varadouros; as aves voam com 

suas habilidades sensoriais que permitem o desvio de cada obstáculo; já 

os primatas, de galho em galho, perfazem seus trajetos. Esses últimos, 

por sua vez, contrariando a máxima popular “cada macaco no seu galho”, 

andam em bandos, dividem as mesmas frutas, compartilham as copas 

das árvores, sem transparecer o egoísmo que lhes foi atribuído. Nessa 

trajetória, cada ser vivo evolui sua tática de locomoção para se adaptar 

ao ambiente natural: todos demonstram uma subtileza para superar os 

desafios que a natureza impõe.  

Observando o desenrolar da vida que se leva a efeito nestas 

paragens, há sempre uma lição a se aprender quando se caminha nos 

varadouros da floresta. Basta espiar atentamente o entorno e um mundo 

de novos significados se revela diante do observador curioso. 

 Foi notando o ambiente inóspito da floresta que o homem 

amazônico desenvolveu estratégias de subsistência e passou a criar 

instrumentos e sistemas de signos cujo uso lhes permite transformar e 

conhecer o mundo em que coabita. Em todos os contextos, a partir de 

práticas do cotidiano, tidas como senso comum, são descobertos 

conceitos científicos, ou seja, saberes mais complexos, mediante a 

capacidade de estabelecer relações com os elementos semióticos que 
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estão no entorno e a habilidade de utilizar esses elementos como objetos 

para efetivar as ações do dia a dia.   

 Essa concepção de aprendizagem e desenvolvimento postulada 

pelo teórico russo é amplamente aceita e condizente com a perspectiva 

de linguagem como prática social (HASAN, 2002) e para a vivência que 

vislumbrei, na qual os aspectos do contexto local seriam empregados no 

processo de ensino de ILE possibilitando a aquisição de novas estratégias 

de aprendizagem e desenvolvimento pela interação com o outro.  

 A construção dos conhecimentos científicos deve partir dos 

conhecimentos espontâneos (VYGOSTKY, [1930]1998, [1932]1998), 

fazendo parte desse processo a inserção dos elementos semióticos que 

existem no contexto social em que os sujeitos coabitam (BERNSTEIN, 

[1972] 2003).  

Ensinar com foco na construção do conhecimento pela perspectiva 

histórico sócio interacional implica, como sugere Bernstein (1993), citado 

por Szundy (2009), compreender a ZPD como o “palco para batalhas 

ideológicas” (SZUNDY, 2009, p. 83). No processo de transformação e 

construção do conhecimento, os participantes de uma práxis educativa 

podem alcançar resultados promissores quando constroem interagindo, 

estabelecendo relações de alteridade, observando os elementos 

semióticos que estão à sua volta, ressignificando-os. 

 A prática pedagógica deve instaurar a práxis colaborativa na 

interação como o outro. Nesse processo dialógico, Vygotsky nos ensina 

que aquilo que não é possível fazer sozinho pode ser praticado com a 

ajuda de outro. Não necessariamente o outro precisa ser o par mais 

competente, o importante é a interação: há mães que aprendem com as 

peripécias, astúcias e perspicácias dos próprios filhos. Na sala de aula, 

diariamente, professor e aluno também trocam experiências de mundo, 

compartilhando estratégias diferentes, pois existem diversas maneiras de 

observar o mundo, mesmo que os interlocutores pertençam ao mesmo 

contexto de cultura.  
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3.2.2.1. Ensino ancorado em gêneros do discurso 

 Essa abordagem metodológica que venho delineando, 

apresentando a concepção de linguagem e de ensino que nortearam essa 

vivência, converge para a adoção dos gêneros do discurso como 

instrumento de ensino se os compreendermos como um sistema 

estruturado em partes, organizado em estágios, com propósitos 

específicos, que orienta as ações comunicativas (MARTIN; ROSE, 2008). 

Ensinar norteado por essa concepção de linguagem é oportunizar ao 

educando o contato com diferentes práticas interativas para que sejam 

reconhecidos padrões de linguagem adequados a cada contexto de 

interação, tornando possível sua relação com o outro de maneira mais 

igualitária. 

Na adoção de determinado gênero como instrumento de ensino, é 

relevante questionar qual atividade social está sendo executada. É 

atribuição do professor despertar a conscientização do aprendiz sobre os 

participantes que interagem por intermédio de gênero, que papel eles 

desempenham e quais as relações que eles estabelecem entre si e com o 

leitor ou ouvinte. Importante ainda é questionar o papel da linguagem 

naquele determinado contexto, percebendo como o texto está organizado 

em função dos objetivos comunicativos do gênero, e qual o canal ou a 

forma da materialidade linguística realizados no gênero.   

O uso de diferentes textos como instrumento de ensino implica 

oportunizar aos aprendizes compreender os padrões da configuração 

contextual, possibilitando o reconhecimento dos elementos intrínsecos 

ao gênero apropriado para cada situação de comunicação. Com essa 

perspectiva, diversas propostas de ensino emergem norteadas pelos 

princípios da LSF, tais como a proposta do projeto Learning to Read, 

Reading to Learn, doravante LRRL, (ROSE; MARTIN, 2012) que está 

primordialmente baseada em gêneros que circulam no contexto escolar 

dos aprendizes da Austrália (MARTIN, 2000; 2006; MARTIN; ROSE, 2005, 

2008; ROSE; MARTIN, 2012). Essa abordagem tem alcançado resultados 
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promissores na promoção de novas práticas de letramentos em diversos 

contextos de ensino (CARBINES, 2005; CULICAN 2006; ROSE, 2010; 

LOVSTEDT, 2010; ACEVEDO, 2010), primeiramente na Austrália, mas 

já encontra ramificações na Europa e na América do Sul. Basicamente, o 

LRRL propõe o ensino a partir das tarefas que levam os aprendizes a 

construírem sentidos para o ato de aprender. A proposta incorpora a 

concepção de ensino e aprendizagem concebida por Vygotsky e “tem como 

seu princípio básico a utilização da interação em um contexto em que a 

aprendizagem parte da experiência partilhada” (VIAN JR; LIMA-LOPES, 

2005, p. 45). Para tanto, os professores precisam se engajar nos 

processos de elaboração e preparação de tarefas (ROSE, 2004, 2005, 

2006) que permitam essa interação e o uso dos gêneros como elemento 

norteador da comunicação e como instrumento de ensino para a efetiva 

interação.   

3.2.2.2. As tarefas na compreensão e produção oral 

 No ensino de ILE, as estratégias de desenvolvimento da oralidade 

são ignoradas, mesmo sabendo-se que as habilidades de compreensão e 

produção oral são exigências fundamentais em todos os campos da 

atividade humana. Quando as tarefas de ensino se preocupam com a 

oralidade, o ensino da produção sempre recebe maior atenção do que a 

compreensão. Nunan (1999), fazendo alusão ao conto da Cinderela, 

refere-se ao ensino da compreensão oral como sendo menosprezado em 

prol da produção. Segundo o autor, ignora-se o ensino de uma etapa 

importante no processo de interação social, que é a prática da 

compreensão auditiva. Esquece-se que é ouvindo umas às outras que as 

pessoas se relacionam em todos os campos da atividade humana. Na 

verdade, ambas as habilidades estão intrinsicamente relacionadas, pois 

uma implica a outra e precisam ser ensinadas sistematicamente 

(LITTLEWOOD, [1984]2008; BROWN; YULE, [1983]1999; ALMEIDA 

FILHO, 1993; BROWN, 1994; UR, 1996, CARTER; MCCARTHY, 1997; 
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NUNAN, 1999; ALVES, 2003; BROWN, 2004; ELLIS, 2008; 

RICHARDSON, 2008). 

 Neste estudo, tarefas são compreendidas como práticas de 

linguagem que precisam ser planejadas e elaboradas objetivando atingir 

procedimentos de ensino (NUNAN, 1999; ELLIS, 2003; RICHARDSON, 

2008; FIELD, 2008; BUCK, 2010). Elas são estágios importantes no 

processo de didatização de gêneros. Compreendo um processo de 

didatização como o ato de tornar qualquer instrumento como objeto de 

ensino (ZABALA, [1998]2008) norteado por princípios que permitem 

compreender textos e seus respectivos contextos (ROSE; MARTIN, 2012).  

3.2.2.3. Modelo para elaboração de tarefas 

Para nortear a produção das tarefas que consistiam o processo de 

didatização de gêneros, adotei o modelo sugerido por Field (2008) por 

estar em consonância com a visão de linguagem e a proposta de ensino 

defendida nesta tese. O modelo consiste em sugerir etapas para o 

processo de elaboração de tarefas durante a didatização de um gênero, 

que compreende os seguintes passos: 

(a) Pré-compreensão: nesta primeira etapa, prima-se pela 

contextualização textual. Iniciando o tema a partir de figuras, 

fotografias, pequenas produções multimídia. Com isso, motiva-se 

o aprendiz para a temática. Com o aluno motivado, se ensina o 

vocabulário crítico da temática, a partir de recurso visuais. 

(b) Compreensão extensiva – São efetuadas questões sobre a 

compreensão geral sobre o que foi escutado. Por exemplo, 

características do contexto, como local onde se passa a história, 

sons que foram reconhecidos, os tipos de interações que são 

estabelecidas entre os locutores da interação e o ouvinte. É 

aconselhável o uso de texto com os quais os alunos possam 

entender razoavelmente bem e ouvir sem serem constrangidos por 

perguntas ou tarefas pré-definidas.  
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(c) Compreensão Intensiva – Nessa etapa, o áudio é executado 

novamente, mas antes são efetivadas questões que nortearam a 

compreensão do aprendiz. São efetuados questionamentos mais 

pontuais, que no final da execução, podem ser criadas estratégias 

de verificação das inferências.   

(d) Pós-compreensão – Nessa etapa, aspectos linguísticos mais 

pontuais podem ser explorados. Os aprendizes inferem o 

significado de palavras que não conhecem. É aconselhável o acesso 

à transcrição dos textos oralizados.  

 Com base nas sugestões de Field ([2002], 2011, 2008), o professor 

deve partir de questões gerais sobre o contexto, passam-se por detalhes 

pontuais de motivação e, por fim, as tarefas se centralizam em aspectos 

linguísticos, desenvolvendo a habilidade de compreensão e produção 

oral.  

3.3. As ramificações dos princípios 

 As raízes desses princípios estão intimamente ligadas com a 

abordagem delineada anteriormente e com minha vivência neste contexto 

de ensino. As minhas estratégias de aprendizagem e a visão de mundo 

que fui construindo ao longo da formação educacional refletem minha 

concepção de florestania necessária à existência do homem amazônico 

do Alto Juruá. Considero basicamente dois princípios norteadores que 

foram levados a cabo nesta vivência: (a) pensar o contexto 

discursivamente como uma comunidade imaginada, autônoma, que pode 

se emancipar pela educação, pela valorização dos aspectos históricos-

socioculturais locais, objetivando galgar por varadouros globais na 

produção do conhecimento; (b) refletir sobre a identidade do professor de 

ILE em consonância com a concepção de florestania local e o emprego 

das TICs na formação educacional.  
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3.3.1. Comunidade imaginada: do local para o global 

Ao longo do tempo, essa região foi retratada como terra 

inexistente, paraíso perdido, terra prometida, inferno verde, terras 

distantes, enfim, diversas construções discursivas conforme as ideologias 

dominantes que idealizaram esse espaço geográfico. Com a exploração 

antrópica e as alterações dos ecossistemas naturais da floresta, fez-se 

imperativo imaginar esse contexto como ambiente de convivência 

harmônica com a natureza, promovendo-se estratégias de 

desenvolvimento que garantissem a sustentabilidade regional e a 

emancipação dos povos da floresta pela educação.  

A mais recente construção discursiva para essa região é a 

concepção de florestania, que procura aliar a convivência dos povos da 

floresta harmonicamente com o contexto natural local. Para tanto, faz-se 

necessário avançar no campo educacional para que essa comunidade 

imaginada discursivamente venha a apresentar resultados práticos 

convenientes com os princípios postulados teoricamente. Nesse sentido, 

esse princípio concebe como estratégica a adoção de uma educação 

emancipatória. Para Adorno (1995), o papel da educação é evitar a 

repetição das atrocidades cometidas pela humanidade. Pensando a partir 

do contexto de Auschwitz, ele não sugere uma proposta pedagógica, mas 

apresenta uma teoria da negação da indústria cultural dominante como 

estratégias de emancipação.  

Esse princípio também se traduz nos termos de Freire 

([1996]2011) como a Pedagogia da Autonomia, em que a educação seria 

compreendida como meio de libertação, como meio para reconhecimento 

e assunção da identidade cultural (FREIRE, ([1996]2011). Assim, no 

contexto de ensino de ILE, devem-se negar as ideologias dominantes 

traduzidas pela imposição de material didático-pedagógico das grandes 

editoras internacionais para poder reconhecer os aspectos culturais 

locais.  
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Se no passado, os habitantes desta região seguiram os varadouros 

da floresta, indo à luta pelo direito à pátria, hoje a batalha permanece no 

campo educacional em prol da produção de saberes que possibilitem aos 

povos da floresta conquistarem sua autonomia político-administrativa e 

intelectual. A primeira, conquistada a muito custo pelos primeiros 

desbravadores dessas paragens; a segunda, ainda está por vir, mas 

carece de uma formação mais sólida, a ser galgada mediante a negação 

do que está posto como ideal, acabado, modelo a ser seguido.  

A luta que se metaforiza aqui reside na esfera da intelectualidade, 

no campo da produção de saber a partir das questões locais. Sobre essas 

estratégias de luta, Souza Santos nos orienta: 

O conflito serve, antes de mais, para vulnerabilizar e 
desestabilizar os modelos epistemológicos dominantes e para 
olhar o passado através do sofrimento humano que, por via 
deles e da iniciativa humana a eles referida, foi 
indesculpavelmente causado. Esse olhar produzirá imagens 
desestabilizadoras susceptíveis de desenvolver nos estudantes 
e nos professores a capacidade de espanto e de indignação e a 
vontade de rebeldia e de inconformismo. Essa capacidade e essa 
vontade serão fundamentais para olhar com empenho os 
modelos dominados ou emergentes através dos quais é possível 
aprender um novo tipo de relacionamento entre saberes e, 
portanto, entre pessoas e entre grupos sociais. Um 
relacionamento mais igualitário, mais justo que nos faça 
aprender o mundo de modo edificante, emancipatório e 
multicultural. (SOUSA SANTOS, 1996, p. 33). 

 

As sugestões de Adorno (1995), Freire (1996) e Sousa Santos 

(1996), pensadas a partir de contextos e momentos históricos diferentes, 

convergem para a adoção desse princípio.  Reconhecer o local como ponto 

de construção do conhecimento parte de uma construção discursiva e 

imaginada (ANDERSON) que, se posta em prática, promove a 

emancipação (ADORNO, 1996) e a autonomia (FREIRE, [1996) PAIVA 

(2007) MICCOLI, 2007). A instauração do conflito pensada por Sousa 

Santos (1996) deve ser compreendida, no contexto de ensino de ILE, como 

resistência às imposições metodológicas de ensino que são difundidas 
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pelo mercado editorial e reproduzidas nos âmbitos das salas de aula sem 

refletir as reais necessidades dos educandos, sem edificar e promover a 

emancipação. 

Deve ser princípio do professor de ILE desse contexto considerar 

como currículo os conteúdos formais de ensino, as relações sociais, o 

imaginário coletivo, as manifestações culturais e todo o conjunto de 

conhecimentos tradicionais ainda não adentrados aos contextos 

escolares desta região. O ensino de práticas de linguagem, tais como a 

compreensão e a produção oral, para promover emancipação e 

autonomia (FREIRE, (1996) PAIVA (2007) MICCOLI, 2007), precisa 

refletir aspectos do contexto com a simbologia que perfaz o imaginário 

local.    

Já mencionei, no Capítulo I, ao me referir às resistências político-

administrativas impostas, remetendo o leitor ao período das primeiras 

manifestações autonomistas que chegaram a este ponto da Amazônia, a 

saber: a Revolução Acreana (1899) e a Revolta do Juruá (1909), que no 

campo político as tentativas de emancipação foram mais enfáticas. Talvez 

pelo fato de estas manifestações estarem situadas em um contexto 

histórico que alimentava a revolta e o embate por novas conquistas. 

Ambas estavam inspiradas nos ideais iluministas48 de libertação contra 

as agressões do sistema colonizador, importantes movimentos 

nacionalistas instaurados nesta região. Gellner (1983) define o 

nacionalismo como a ideologia fundamental da terceira fase da história 

da humanidade, a fase industrial, quando os Estados-nação se tornam a 

forma de organização político-cultural em substituição às práticas 

                                       
48 O Iluminismo desempenhou grande influência na vida política e intelectual dos países 

ocidentais, fornecendo os ideais políticos que culminariam com a Revolução Industrial, 

a Revolução Francesa, a criação e consolidação dos estados-nação. O progresso da 
ciência e o avanço das ideias liberais do século das luzes impulsionaram mudanças 

significativas no campo político mundial, acarretando a redução da influência de 

instituições hierárquicas como nobreza e igreja. Progressivamente, esses ideais 

influenciaram a decadência do sistema colonial e dos regimes absolutistas de poder 

(GELLNER, 1983, HOBSBAWM, 1991, ANDERSON, 2008). 
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político-administrativas dos antigos impérios. A ideia de pertencimento a 

uma nação, com uma cultura, língua e história próprias, foi o maior 

legado conquistado por esses movimentos.  

Pertencer a uma nação foi um sentimento concebido 

primeiramente pelo povo europeu que acabou sendo transportado para 

os povos colonizados, que viviam sob o domínio explorador da Europa. 

Anderson ([1983]2008) defende que o nacionalismo anticolonial se baseia 

na experiência de intelectuais indígenas alfabetizados e fluentes na 

língua da metrópole, educados segundo sua história "nacional", e do 

quadro de pessoal administrativo da colônia.  

No cenário sul-americano, o nacionalismo combateu o 

imperialismo promovido pela Espanha e por Portugal, traduzido pelo 

sentimento de pertencimento local encabeçado por San Martín, no Peru, 

e Simón Bolívar, na Venezuela e Bolívia. No Brasil, os movimentos de 

independência partem da apropriação de aspectos da cultura do 

explorador para fazer emergir, no seio da nação local, o despertar das 

revoluções em prol da liberdade. Sob a luz dos ideais liberais eclodiram 

a Inconfidência Mineira (1789), a Revolta dos Alfaiates (1798) e a 

Revolução Pernambucana (1817), que culminariam com a proclamação 

da República Federativa do Brasil em 1889, como resultado do longo 

processo de decadência colonial promovido pela incompetência 

administrativa da Corte portuguesa (FURTADO, 2000). 

Inoportunamente, na contramão dos movimentos nacionalistas 

instaurados nas Américas, o Brasil, enquanto nação independente de 

Portugal em 1822, no amanhecer do século XIX, sob os respingos do 

paradigma político-administrativo absolutista, reproduziu 

impiedosamente o enriquecimento exploratório tipicamente imperialista 

quando da ocupação da Amazônia ocidental, em particular as terras do 

atual Estado do Acre. Sob o pretexto de desenvolver a região, o governo 
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brasileiro promoveu a exploração regional durante o I ciclo da borracha49, 

que durou de 1850 a 1912, quando poderia ter impulsionado um 

processo de ocupação menos danoso para as populações locais 

tradicionais, e deixado um legado de ocupação menos traumático e com 

consequências ambientais irreversíveis. 

 Retomar os movimentos nacionalistas que impulsionaram as 

principais mudanças geopolíticas da história se justifica pelo fato de o 

nacionalismo ter sido um movimento político-social que contribuiu para 

que países ou regiões colonizadas tenham rompido com as práticas 

administrativas europeias e promovido, pela revolução, mudanças 

significativas nas suas bases locais. Anderson (2008) argumenta que os 

movimentos nacionalistas romperam com as interpretações 

eurocêntricas e permitiram compreender a nação como “uma 

comunidade política imaginada – e imaginada como sendo 

intrinsecamente limitada e, ao mesmo tempo, soberana” (ANDERSON, 

2008, p. 32).  

Denominar esse contexto de estudo como uma comunidade 

imaginada está intrinsicamente relacionado com o fato de que os 

primeiros povos que habitavam essas paragens verdejantes não tinham 

a consciência de como o paraíso ou terra prometida de riquezas naturais 

se tornaria o inferno verde, aniquilando milhares de migrantes que se 

instalaram às margens dos rios, na condição de seringueiros, lançados à 

mercê da sorte. A displicência com as questões locais instaurou o caos e 

promoveu grandes descontentamentos ao homem amazônico. O que 

atraía os desbravadores para esse local distante e isolado foi o resultado 

                                       
49 Até a segunda metade do século XIX, o látex tinha pouca aplicabilidade. Poucos anos 
depois, o aprimoramento dos estudos desenvolvidos pelo cientista Charles Goodyear 

resultou no processo de vulcanização, através do qual a resistência e a elasticidade da 

borracha foram sensivelmente aprimoradas (COSTA, [1922]1973; TOCANTINS, 2001). 

O processo de vulcanização possibilitou novas aplicações, sendo utilizada como 

matéria-prima para centenas de produtos.   



147 

 

de construções ideológicas que transformaram terras inexistentes em 

“terra prometida”.  

Toda a construção discursiva arquitetada para essa região está 

intrinsecamente relacionada com as primeiras comunidades imaginadas 

quando foram criadas as simbologias que ainda permeiam o imaginário 

local e remodelam as identidades dos sujeitos que aqui coabitam, 

alterando profundamente a relação que se dá entre homem e natureza. 

Continuar imaginando essa região como ambiente harmônico entre 

natureza e sociedade é uma tarefa a ser repensada, no sentido de evitar 

grandes truculências cometidas ao longo dos varadouros dessas 

paragens. 

A valorização da cultura local é necessária em resposta a um 

processo colonial exploratório ao qual os povos da floresta jamais deverão 

se submeter novamente. Ao propor que se refutem as propostas 

pedagógicas impostas pelas culturas hegemônicas, sugiro repensar uma 

proposta curricular que enfatize o contexto local como o lugar em que se 

produzem mudanças culturais relevantes.  

Opondo-me a trilhar os preceitos da indústria cultural, contrário à 

adoção exclusiva dos materiais didáticos importados, considero oportuno 

retomar o sentimento nacionalista que se desenvolveu nesta região 

incorporando esse anseio a didáticas de línguas. Dialogando com teóricos 

que discutem os processos de aculturação que o colonialismo promoveu 

ao longo da história, é possível abstrair saberes possíveis de serem 

transportados para a grande maioria dos contextos de ensino de ILE, 

marcada pela imposição de políticas públicas educacionais 

conjecturadas distantes da realidade social local sobre o discurso 

unificador das ideologias dominantes globais.  

Se, por um lado, a globalização se expandiu com o discurso da 

oferta de bens e serviços em consequência do desenvolvimento dos 

conhecimentos técnico-científicos, por outro lado, ela não foi capaz de 

empoderar as comunidades menos favorecidas. Pelo contrário, para 
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Santos (2004), a globalização maximizou a uniformização de modos de 

vida e também potencializou as diferenças a um nível de ruptura e 

conflito perceptível pelas mazelas instauradas em todas as partes do 

globo.  O mito do empoderamento dos indivíduos, prometido pela política 

neoliberal, é facilmente revelado na propagação das desigualdades 

sociais, afastando a classe social desprovida de recursos da educação de 

qualidade, atestando a incompetência do Estado de não ser capaz de gerir 

satisfatoriamente os anseios das distintas comunidades que estão sob 

sua gestão.     

O discurso da unicidade, que concebe o mundo como uma aldeia 

global, encurta as distâncias geográficas pela locomoção rápida e 

promove a difusão das notícias em tempo real, traz mais problemas do 

que benefícios: esse discurso transmite a sensação de contração do 

tempo e do espaço. Na verdade, conforme reflete Santos (2004), crítico da 

globalização do pensamento único, o mundo está longe de viver como se 

fosse uma aldeia global. O conceito de aproximação das pessoas numa 

aldeia ou comunidade local, em que todos se conhecem e participam na 

vida e das decisões comunitárias, não se coaduna com a ideia de 

sociedade contemporânea que estamos acostumados a presenciar.  

Santos (2004, p. 19) ressalta que “há uma busca de uniformidade, 

a serviço dos atores hegemônicos, o que tem tornado o mundo menos 

unido, tornado mais distante o sonho de uma cidadania verdadeiramente 

universal”. Na concepção desse autor, o mundo globalizado é uma fábula, 

construído a partir de ideologias perversas, fundadas na tirania da 

informação e do dinheiro. O autor sugere uma mudança de paradigma, 

visualizando um futuro de mudanças provindas de baixo para cima, onde 

o intelectual e seu pensamento livre desempenharão papel substancial 

nas próximas revoluções dos paradigmas econômicos e epistemológicos 

mundiais.  

A instauração de políticas globalizadas no âmbito das 

comunidades geralmente não vai ao encontro dos anseios da população 



149 

 

local.  O resultado da implementação de políticas vindas de cima para 

baixo acarreta uma proliferação de problemas muitas vezes já 

vivenciados em outros contextos mundiais como, por exemplo, os ajustes 

fiscais em tempos de crises, aumento da dívida pública e oneração da 

nação com cargas tributárias justificadas pela necessidade de adequação 

da economia do país em conformidade com os mercados internacionais. 

Diante da inconsistência do discurso unificador, padronizador de 

práticas sociais em todos os campos da atividade humana, Teixeira 

(2002) constata que, no Brasil, se verifica a articulação dos movimentos 

locais, mediante a criação de redes, fóruns e outros espaços de debate 

público para discutir questões ecológicas, participação das mulheres na 

gestão político-administrativa e na luta por moradias, por exemplo. O 

pesquisador, referido anteriormente, faz um esforço teórico para 

compreender o caráter político das aglutinações sociais, incluindo a 

sociedade civil organizada e as ONGs na democratização das políticas 

públicas, sociais e econômicas, buscando compreender como essas 

questões sociais e políticas podem ser geridas de forma menos prejudicial 

quando pensadas no âmbito local.  

Semelhantemente aos movimentos sociais organizados estudados 

por Teixeira (2002), no campo da educação, a instauração dos conselhos 

municipais e estaduais tem garantido a participação das organizações 

sociais na tomada de decisões referentes à gestão dos recursos 

destinados à gerência das escolas. Porém, quanto ao desenvolvimento e 

organização pedagógica, as propostas metodológicas de ensino e a 

produção de material didático ainda estão atreladas às diretrizes 

apresentadas pelo MEC, cabendo ao professor apenas desempenhar a 

escolha do livro didático mais adequado ao seu contexto de ensino, o que 

dificilmente será condizente com a realidade sociocultural de todas as 

regiões de um país continental como o Brasil. 

Diante dessa problemática, é necessário proporcionar a 

participação de professores de ILE na proposição de abordagens de 
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ensino condizentes com o contexto local. Os limites e desafios da 

participação cidadã nas questões locais não podem ser exclusividade da 

organização de políticas públicas relacionadas à gestão pública. Essa 

noção de gestão com participação e atitudes responsivas e reflexivas deve 

ser transportada para o contexto da formação inicial. A política 

educacional precisa ser refletida no âmbito dos agrupamentos dos 

professores de áreas afins, permitindo uma maior reflexão que implique 

mudança a partir do reconhecimento dos valores socioculturais de cada 

contexto de ensino.  

Autores de outras áreas do conhecimento, dos Estudos Culturais 

principalmente, são evocados no sentido de apontarem os possíveis 

equívocos da não-apropriação dos bens culturais produzidos pela 

humanidade para benefício próprio. Podemos inferir, a partir das leituras 

desses autores, embora estes não pensem a questão escolar, que a forma 

como muitos programas de ensino estão estruturados é uma ação 

violenta imposta pelas classes dominantes, que se manifesta como um 

elemento político e opressor, ao passo que exclui das massas o direito de 

encarar a cultura local como um processo elucidativo da própria 

identidade.  

A busca por novas estratégias anticolonialistas significa 

apoderarmo-nos de toda produção de bens e serviços produzidos pelos 

países opressores e reinventá-los conforme as demandas locais.  Não 

adotar uma postura antropofágica implica correr o risco de nunca 

desenvolver estratégias de uso da técnica e perpetuar a fama de precário 

domínio tecnológico, propagando ainda mais as constantes relações de 

submissão.  

Nessa esteira, Fanon (2000) nos ajuda a refletir a respeito dos 

equívocos que a burguesia colonizada comete ao aspirar sua 

independência: mesmo na tentativa de renegar os padrões delineados 

pelo colonizador, a burguesia local, representada pelas práticas 

pedagógicas cristalizadas nos âmbitos das universidades, tenta seguir o 
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padrão econômico estabelecido pela metrópole, almejando todo padrão de 

vida que é produzido e idealizado no contexto europeu e norte-americano. 

A burguesia colonizada pouco se preocupa em compreender as questões 

locais, os anseios dos seus alunos que estão à sua volta.  

De acordo com Fanon (2000), a cultura nacional só terá um valor 

tangível se for usada como luta pela libertação. Segundo ele, o papel do 

intelectual colonizado não é reproduzir a noção de cultura pretendida 

pela Europa ou pelos Estados Unidos, mas elaborar, a partir dos valores 

locais, a resistência contra toda prática de colonização e ir à busca de 

novas reinvenções e aplicações. 

Ao discutir a independência dos países africanos que viviam sob a 

exploração constante da Europa, Fanon (2000) propõe que a revolução 

só poderá ser realizada por violentos conflitos armados; só a violência 

poderia frear as opressões psicológicas e físicas causadas pelo 

colonizador racista. Somente “um ato violento permitiria regenerar 

nossos hábitos, nossa concepção de mundo globalizado” (FANON, 2000, 

p. 19).  

Said ([1978]2007) nos ajuda a pensar o mundo por um olhar não-

ocidentalizado, no sentido de compreender que a epistemologia produzida 

no ocidente destruiu outras lógicas de vida social e outras formas de 

produção do conhecimento.  O autor chama a atenção para essa questão 

ao lançar questionamentos sobre a construção de imagens, estereótipos 

e dogmas relativos a realidades culturais outras, no caso do autor, a 

representação que o Ocidente constituiu do Oriente.  

O cientista social demonstra que a visão do Oriente constituída 

pelo Ocidente tem sido uma construção intelectual, literária e política, ou 

seja, passa pelo domínio das tecnologias de linguagem.  Ele ressalta que 

é através da desconstrução de discursos, pensamentos e imagens 

produzidos ao longo dos últimos séculos, com incidência especial sobre 

a literatura europeia do século XIX, que o Ocidente construiu a sua 

própria identidade por oposição à do Oriente, ou seja, se constitui 
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potencialmente capaz, a partir do outro, a quem denominava de inferior.  

A Europa, no seu discurso dominante, argumenta Said 

([1978]2007), se constituiu como racional, desenvolvida, superior, ao 

passo que desenhou o Oriente com olhar de supremacia, atribuindo a ele 

características pejorativas, como estigmatizado culturalmente, reduzido 

ao estado de ameaça ao mundo ocidental. Todo esse sistema de 

representações do Oriente permitiu, com o peso real de uma autêntica 

estrutura sociopolítica, e legitimou a construção dos grandes impérios 

coloniais europeus.  

Essa discussão levantada por Said ajuda a pensar os projetos 

pedagógicos de ILE, orientando no sentido de que não existe cultura 

superior à outra. Deve-se deixar claro que os valores culturais e 

tradicionais não podem se deixar sucumbir às ideologias dominantes; 

sejam esses valores disseminados nos modernos recursos midiáticos ou 

por antigas tecnologias. O respeito à alteridade deve ser o elemento 

norteador de qualquer currículo que se demonstre engajado com a 

formação cidadã do educando, preparando-o para um mundo constituído 

por diversidades, porém nunca deve esquecer as bases culturais locais 

em detrimento de valores alheios ao mundo no qual os aprendizes estão 

inseridos.  

O discurso da padronização global não deve mais tomar fôlego. Ao 

repensar as práticas pedagógicas locais, deve-se conceber o outro como 

diferente, respeitar a alteridade, reconhecer que existem outras visões de 

mundo. A história tem demonstrado que culturas outrora estabelecidas 

na Amazônia, por exemplo, foram aniquiladas para ceder lugar ao estilo 

do europeu. A destribalização ou aniquilamento dos índios se deu pelo 

uso da força, pelo anseio em tornar todos os homens da face da terra 

máquinas produtoras de matéria-prima capazes de impulsionar cada vez 

mais o crescimento mercantilista europeu.  

Freire (1987) questiona o fato de alguns nortistas se indignarem 

quando algum visitante estrangeiro observa traços culturais e ecológicos 



153 

 

típicos da tradição indígena de outrora, pois “ninguém quer se identificar 

hoje com os vencidos de ontem, porque isso implica assumir o fato de 

que Manaus é uma cidade derrotada” (FREIRE, 1987, p. 157). O autor, 

num diálogo constante com outros pesquisadores arqueólogos, evidencia 

que, desde a chegada do europeu nesta região da Amazônia, tem havido 

um esforço gigantesco para apagar os elementos da cultura do povo 

‘primitivo’. O anseio pelo aniquilamento da cultura local, pela mudança 

paisagística e o rendimento à arquitetura europeia demonstram que o 

nortista incorporou o discurso disseminado pelo dominador.  

De fato, a constituição da identidade do povo nortista se deu de 

cima para baixo, na adequação do espaço local à semelhança do 

colonizador. É imperativo repensar essa realidade, desconstruir esse 

discurso, deixar de querer ser o outro e reinventar novas estratégias de 

sobrevivência, enquanto diferente e habitante desse contexto da 

Amazônia. 

As sugestões de Holiday ([1994]2001), Canagarajah (2005) e 

Kumaravadivelu (2003, 2011) direcionam para a proposição de maneiras 

alternativas de construção do conhecimento na sala de aula de línguas, 

desvinculando-se dos preceitos de determinado método rotulados por 

princípios globais. Eles orientam ao professor partir do próprio contexto 

social em que está inserido. Kumaravadivelu (2011), citando Allright 

(2003), orienta que, em se pensando globalmente e agindo localmente, 

podem-se produzir conhecimentos necessários aos diferentes contextos 

que os aprendizes vivenciam na vida. As orientações desses autores 

indicam, ainda, a adoção de concepções de linguagem e de ensino 

ecléticas, porém desvinculadas de receitas prontas, engessadas. 

Permanecer atrelado a uma prática que não se sustenta teoricamente é 

permanecer estagnado em um modelo pedagógico entediante, que exige 

pouca competência linguística e pedagógica, desconsiderando, assim, 

toda uma produção epistemológica difundida pela LA, quanto ao ensino 

de ILE em diversos contextos de aprendizagem.   
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Estou sugerindo que os elementos semióticos dessas terras 

longínquas e isoladas devam ir para o âmbito da sala de aula. Nesse 

contexto, não se chega à escola de metrô ou de trem como exemplificam 

os materiais didáticos importados. O ensino de uma língua estrangeira 

como a língua inglesa deve refletir as influências imperialistas, mas não 

deve avassalar as questões locais que perfazem o imaginário dos 

aprendizes em detrimento das temáticas globais.  

3.3.2. O professor de ILE local mediante o uso das TICs 

Hoje, a grande discussão no campo da teoria social é responder o 

que vemos, sabemos e o que somos em face do outro. Essas indagações 

nos levam à descoberta de nós próprios e de outras perspectivas. De 

maneira proteiforme, na busca por identificação, se produzem novas 

identidades e se aniquilam outras em definitivo: não existe identidade 

autóctone. Nada está pronto, resolvido ou acabado.  

Hall (2002) lembra que as identidades culturais da modernidade 

tardia ou do mundo pós-moderno são deslocadas constantemente pelos 

processos da globalização. De acordo com Hall (2002), esses processos de 

transformação ocorrem rapidamente porque existe a sensação de que 

todas as regiões do globo parecem estar imbricadas umas nas outras. O 

que constitui minha identidade hoje poderá não ser mais vivenciado 

amanhã.  

O que passo a sugerir agora faz parte da minha vivência. São 

princípios básicos que norteiam minha prática. Faz parte do processo 

crítico e reflexivo que persiste na minha prática docente. Ciente de que 

as identidades se constituem no contato direto com outras culturas, num 

constante estado de fluxo, nada é acabado e definitivo. Nas palavras de 

Souza Santos (1997), “as identidades culturais nem são rígidas, nem 

muito menos imutáveis. São resultados sempre transitórios e fugazes de 

processos de identificação” (SOUSA SANTOS, 1997, p. 135).  

Repensar o papel do professor de inglês contemporâneo, retomando 
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o discurso da valorização do contexto local, é necessário, porque permite 

uma acuidade mais intensa da situação estudada, mas deve-se sempre 

entender que o discurso unificador está sempre pairando sobre nossas 

práticas. A mudança é árdua porque a instauração do novo provoca 

mudanças na zona de conforto. Desestabilizar as práticas parece ser um 

ato violento. Desconstruir os paradigmas cristalizados impregnados há 

anos na consciência do professor de ILE é um desafio para a ser 

encarado, mas acredito que esta missão também seja um elemento 

importante na constituição da minha identidade do professor de ILE 

amazônico.  

Ao propor que se repense a prática de ensino de ILE, proponho que 

seja permitido ao professor em formação inicial se apossar do aparato 

técnico e científico de forma antropofágica, para poder reinventar os 

saberes e construir novas estratégias de aprendizagem, nas quais o 

contexto social não seja apenas espaço geográfico e sim elemento 

primordial no processo de ensino, pois este medeia a ação pedagógica 

através dos textos.  

 A adoção das TICs no ensino deve ser encarada como uma tentativa 

de construir o conhecimento e produzir novas identidades diferentes 

daquelas prescritas ou idealizadas pelas ideologias dominantes. Há que 

ser intransigente quanto à reprodução do fazer pedagógico estrangeiro 

que penetra na nossa aldeia global imperativamente (PHILLIPSON, 1992, 

2010).  

 Muitas instituições, na tentativa de modernizar-se com as novas 

tecnologias, cometem o equívoco de desconsiderar suas produções 

epistemológicas e seus atores locais. Acabam se atrelando ao 

eurocentrismo (GOODY, 2010), incorrendo na mera reprodução de 

estratégias de ensino oriundas de outros centros, transplantando 

experiências que deram certo em outros contextos, remotos e diferentes, 

mas que não surtem o mesmo efeito no seu ambiente de atuação.  

O ensino de ILE mediado pelas TICs deve ser visto como uma 
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estratégia de obtenção do conhecimento a ser reordenado em prol da 

comunidade e não apenas como um meio para se alcançar o poderio 

econômico e herdar as velhas práticas. É preciso promover a autonomia 

do aprendiz, permitindo-o vivenciar uma postura crítico-reflexiva sobre o 

que se aprende (FREIRE, [1996) CELANI, 2004; PAIVA, 2007; MICCOLI, 

2007).  

Ao possibilitar a inovação no ensino mediante o emprego das TICs, 

focando aspectos do contexto local, o professor de ILE local estará 

constituindo sua identidade de professor que não apenas absorve o que 

vem de cima, mas constrói a história observando o mundo à sua volta e 

promove novas estratégias de interação pelas ferramentas tecnológicas 

disponíveis.  

 Sabe-se que a política da globalização do mundo pós-moderno se 

estrutura no discurso da unicidade dos valores culturais, nos bens e 

serviços de consumo padronizados (SANTOS, 2004). A ideia de 

padronização se expande pelos meios de comunicação de massa e a 

aldeia global (McLUHAN, 1964), cada vez mais, compartilha as mesmas 

ideologias que são disseminadas quase que em tempo real através das 

TICs (BORJA; CASTELLS, 1996).   

 Nada mais oportuno fazer uso das TICS no processo de ensino 

desconstruindo esse discurso unificador e promovendo outras estratégias 

de autoconhecimento e produção de novos saberes. Principalmente 

quando a língua-alvo é aquela adotada pela globalização perversa que se 

observa institucionalizada, por exemplo, no Banco Mundial, no FMI, na 

Casa Branca, no Mercado Comum Europeu etc.  

 Não é necessário seguir o discurso dominante. Mediante o 

imperialismo cultural, o professor de ILE deve oportunizar aos aprendizes 

o contato com as diversas variações que emergem com o fenômeno do 

World English (RAJAGAGOPALAN, 2005) para que o ensino de ILE não 

fique atrelado apenas aos aspectos culturais globais dos países 

dominantes. 



157 

 

 O ensino de ILE atrelado ao uso das TICs pode oportunizar novas 

estratégias para levar o aprendiz a refletir sobre o modelo econômico que 

nos foi imposto por um discurso desenvolvimentista violento. Com uso 

de novas linguagens, é possível discutir, entre outros problemas, como 

um país do feijão, como o nosso, tenha virado o país da soja e, o que é 

pior, o país da soja transgênica. E, ainda, como a região do extrativismo 

vegetal esteja se rendendo ao agronegócio incoerente com a cultura e a 

paisagem do contexto local.  

 Assim, se constitui a identidade do professor de ILE local, diferente, 

que não segue rótulos previamente definidos. A criatividade e as 

necessidades locais, aliadas aos estímulos e à vontade de instaurar o 

novo, se encarregam de promover um ensino diferenciado. Pensar o 

contexto de atuação como uma comunidade imaginada, autônoma, que 

pode se emancipar pela educação, constituindo uma outra identidade, 

fazendo uso das TICs, não implica apresentar uma receita pronta, 

acabada e engessada. Cada professor deve partir do seu contexto local 

para chegar a patamares globais. A estratégia adotada para tanto 

dependerá da sua trajetória, pesquisa e engajamento.  

Como princípio norteador, como indicavam os apontadores 

posicionados nos trajetos dos varadouros distribuídos ao longo destas 

densas florestas, delimitei que o processo de didatização experimentado 

nessa vivência estaria atrelado ao uso de exemplares de podcast que 

lidam com temáticas locais. A sugestão consistia em renegar 

parcialmente as imposições que as grandes editoras projetam 

(PHILLIPSON, 1992, 2010), pouco evidenciando os ambientes e 

ecossistemas nos quais aprendizes coabitam. Essa escolha esteve 

intimamente ligada às minhas identidades de pesquisador, professor, 

aprendiz etc., mas principalmente por estar inconformado com a falta de 

inovação no ensino de ILE.  

Uma das inquietações consistia na escassez de recursos de ensino. 

Pessoa (2009) lembra que o principal recurso de aprendizagem disponível 
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ao professor em formação inicial é o LD50 produzido por editoras 

estrangeiras51. Esses recursos didáticos, apesar de focarem nas 

competências linguísticas, geralmente, partem de temáticas incomuns ao 

cotidiano dos aprendizes locais. Como os contextos de ensino são 

diversificados e os aprendizes possuem situações socioculturais e 

econômicas heterogêneas, as necessidades e características de ensino e 

aprendizagem também variam, demandando a adoção de estratégias de 

ensino sensíveis ao contexto.  

Instaurando o discurso que reconhece o contexto como espaço para 

produção de conhecimento, é possível tirar proveito das TICs para 

construir um outro paradigma, não deixando que a disseminação do 

saber tenha apenas uma direção: do norte para o sul. Sugiro que 

antropofagicamente nos apossemos das TICs e produzamos 

conhecimento à nossa maneira. E isso se faz, identificando as reais 

necessidades dos aprendizes locais, conhecendo o contexto de atuação, 

atrelando esse conhecimento às crenças que cada professor traz para a 

sala de aula. Dessa forma, é possível inovar e fazer emergir no âmbito da 

escola mais remota das aldeias globais uma nova perspectiva de ensino 

e aprendizagem.  

3.4. Planejamento e procedimentos vivenciados 

Iniciamos a disciplina Língua Inglesa VII, cenário da nossa história, 

palco para as batalhas ideológicas, numa perspectiva dialógica. 

Apresentei a proposta de programa da disciplina, totalmente subversiva 

àquela sugerida pelo PPP do CLI. A partir da abordagem e princípios aqui 

                                       
50 Pessoa (2009) corrobora o que diz Richards (1998) quando este afirma que os LDs 

empregados nos cursos de licenciaturas muitas vezes "são o currículo" (RICHARDS, 

1998, p. 125) da maioria das Instituições de Ensino Superior (IES). 

51 No âmbito da UFAC, tem-se utilizado os seguintes LDs: Interchange (RICHARDS, 

2008), Touchstone (MCCARTHY; MCCARTEN; SANDIFORD, 2008) e English File 

(SELIGSON; OXENDEN; LATAHAM-KOENING, 2008). 
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delineados, propus os seguintes procedimentos para o curso da disciplina 

Língua Inglesa VII: 

(1) A prática de didatização, denominada como a vivência 

subversiva, deveria ser teoricamente orientada pelo 

enraizamento de diferentes perspectivas teóricas aqui 

delineadas; 

(2) A vivência deveria lidar com práticas de podcasting cujas 

temáticas estivessem intrinsicamente relacionadas ao contexto 

social da Amazônia; 

(3) A produção das tarefas deveria se efetivar colaborativamente; 

(4) Os participantes narrariam suas experiências e, por 

conseguinte, suas particularidades relativas ao processo de 

didatização como atividade de reflexão crítica sobre o processo. 

Considerando o princípio sistêmico-funcional de que os contextos 

instanciam os textos (HALLIDAY; HASAN, 1989; HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2004), não se pode promover um ensino emancipatório 

sem o devido reconhecimento das linguagens que materializam as 

ideologias promotoras dos discursos circulantes nesta região.  

Nesse sentido, os textos usados deveriam refletir o imaginário 

coletivo daqui. Para tanto, as escolhas das unidades temáticas foram 

efetivadas no primeiro encontro da disciplina, dialogando com os alunos-

professores a respeito dos temas relativos ao contexto da Amazônia, 

disponíveis em língua inglesa, que poderíamos explorar no processo.  

3.4.1. O processo de escolhas das temáticas das tarefas 

A escolha foi compartilhada, assim como deveria ser todo o 

processo de didatização que estávamos elaborando em conjunto. Os que 

se sentiam mais entusiasmados com a ideia iam ao quadro e escreviam 

palavras soltas, frases, até chegarmos a um entendimento e ao 
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estabelecimento de seis temáticas, sendo alocada uma para cada grupo 

conforme o Quadro 4:  

Temática Grupo responsável 

As Amazon Forest insiders: living locally and 

thinking globally 

Grupo 01 

Extractivism and local sustainability development Grupo 02 

Ecotourism as strategy to increase local economy Grupo 03 

Fluvial and pluvial flooding in our region Grupo 04 

Social problems: fighting malaria Grupo 05 

Indigenous tribes in Acre  Grupo 06 

 

Quadro 4 – Divisão das temáticas por Grupos 

 

 Embora tenha sido difícil o acesso a exemplares de podcast com 

temáticas locais, o árduo processo de pesquisa proporcionou a inserção 

mais efetiva em práticas de letramento digitais, levando os alunos-

professores a adotarem critérios de busca e seleção na Internet. É bem 

verdade que a maioria dos exemplares encontrados é produzida a partir 

da ótica do estrangeiro sobre a Amazônia, mas as questões de alteridade 

também precisam adentrar o ambiente da sala de aula como mais um 

aperitivo, como um elemento estimulador para oportunas discussões 

sobre identidades, por exemplo.   

A escolha pelas temáticas locais não foi aleatória. Essa vivência, 

para ser transgressora e inovadora, precisaria se desvincular da ideia de 

submissão intelectual. Nesse sentido, primamos pelo desapego do 

sentimento de inferioridade, da cultura dos procedimentos de ensino 

importados, transpostos de um contexto para outro; da reação passiva 

perante o imperialismo linguístico e cultural (PHILLIPSON, 1992, 2010; 

HOLLIDAY, [1994]2001, 2008; TOMLINSON, 2008; SAID, 1994).  
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3.4.2. A ferramenta de compartilhamento das tarefas 

Após a definição dos temas, negociamos, logo em seguida, a 

ferramenta de produção compartilhada, com a qual pudéssemos 

acompanhar o processo de didatização, planejar as tarefas, marcar 

encontros, tirar dúvidas e produzir as narrativas.  

Já estávamos acostumados ao Google Docs, em função da 

convivência com a ferramenta nas outras disciplinas de estágio, como 

relatei em mina autobiografia no capítulo II, mas aquela ferramenta 

limitava-se a permitir produção linear, funcionando principalmente como 

editor de textos.  

Para atender nossas necessidades, foi necessária uma ferramenta 

mais flexível. Então optamos pelo Microsoft Office OneNote (Figura 15): 

trata-se de uma ferramenta para produção de anotações, coleta de 

informações e colaboração multiusuário, ideal para nossos participantes 

interagirem entre si durante a didatização, inserindo links para podcasts, 

e anexarem fotos e arquivos multimídias. Ele permite visualizar as notas 

em uma página bidimensional e possibilita a produção em qualquer 

ponto da área de trabalho. 

 

Figura 15 – Ferramenta de produção compartilhada. 

Fonte: Dados da pesquisa no OneNote 
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Essa ferramenta de produção compartilhada acrescenta também 

características modernas da WEB 2.0 (O’REILLY, 2005), tais como 

compartilhamento de tarefas e sincronização de informações a partir de 

equipamentos remotos: as condições adequadas para nossas 

necessidades de produção colaborativa. No primeiro momento, houve 

manifestações contrárias à ferramenta, por razões tais como: (a) já 

estavam acostumados a utilizar um editor de palavras bem mais comum 

a todos; (b) o processo de didatização já demandava muitos afazeres, 

aprender a operar um outro editor multimídia demandaria tempo; (c) não 

tinham experiência com a produção de atividades de maneira 

compartilhada via Internet.  

Após discussões no âmbito da sala de aula, a maioria concordou 

em vivenciar uma nova experiência. Também decidimos prosseguir 

nossas atividades de compartilhamento remoto por meio da rede social. 

 Para o ponto de partida inicial, fiz a apresentação do programa da 

disciplina explicitando as escolhas conforme foram apresentadas no 

capítulo II desta narrativa. Logo em seguida, apresentei a abordagem e 

os princípios norteadores desse processo deixando claro para os alunos-

professores que nossa vivência emergia de uma necessidade de ensino e 

aprendizagem da língua inglesa que havíamos identificado dentro do CLI, 

conforme relatei no Capítulo II. Em consonância com as necessidades 

identificadas, o plano de curso que programei estava baseado nas minhas 

crenças, princípios e nas abordagens aqui delineadas. No programa da 

disciplina, aloquei 10 aulas dedicadas a releitura de textos sobre a 

concepção de linguagem e ensino que nortearam o processo de 

didatização.  

Percorridos os primeiros varadouros dessa experiência, eram 

necessárias inspiração e transpiração para vermos o resultado fluir. A 

primeira ação reflexiva mereceu uma postagem (Figura 16), logo após a 

aula sobre contexto de situação e contexto de cultura, compartilhada na 
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rede social. A visibilidade por quase toda a Turma 2009 foi quase 

instantânea. 

 

Figura 16 – Ambiente para compartilhamento das reflexões 

Fonte: Dados da pesquisa. Postagem no OneNote 

 

 A primeira reflexão por mim realizada, na postagem da Figura 16, 

revela a incorporação de termos relativos a orientações teóricas a que 

estávamos afiliados e que passariam a ser incorporadas pelos demais 

participantes durante essa jornada.  

3.4.3. A execução das tarefas 

Como parte do pontapé inicial na nova ferramenta de editoração 

eletrônica, postei na rede social (Figura 17), para cada grupo, os 

Scaffolding to Teach Listening. A primeira postagem relacionada ao 

processo de didatização ocorreu em 03 de abril de 2013. Rapidamente ela 

foi acessada via computador, ou telefones celulares, ou tabletes, etc. Ao 

todo, a publicação rendeu 33 acessos instantâneos, indicando que o 

grupo estava entusiasmado e motivado. A visibilidade superou as 
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expectativas, uma vez que contávamos com apenas 37 alunos da Turma 

2009, distribuídos em seis grupos. 

 

Figura 17 – Estratégia criada para compartilhamento das tarefas  

Fonte: Dados da pesquisa no OneNote 

 

Para essa atividade, que dava nome ao processo de didatização, 

tomamos emprestado o termo do projeto LRRL (ROSE, 2004, 2005, 2006), 

modificando conforme nossos objetivos que estavam relacionados ao 

planejamento e elaboração das tarefas de ensino das habilidades de 

compreensão e produção oral. Basicamente, a base para esse 

empreendimento constituía-se de links remissivos para a ferramenta de 

editoração onde todas as produções ficariam armazenadas, com as 

devidas janelas de edição para a produção das tarefas e da produção das 

narrativas.  

 Ficou acordado que cada um dos seis grupos iria se reunir comigo 

para discutirmos mecanismos de buscas de gêneros discursivos que 

estivessem difundidos na WEB 2.0, como prática de podcasting, para que 

pudéssemos identificar o contexto de situação, o campo, a relações, e 

perceber as caraterísticas, da variável de modo, como por exemplo, se 

haveria outras manifestações, ou seja, identificar se o texto do gênero se 

materializava linguisticamente escrito ou oral. Também seriam definidas 
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as estratégias para seguir os procedimentos de elaboração de tarefas 

conforme postulado por Field (2008). Essas orientações iniciais serviram 

ainda para dialogarmos, compartilharmos as primeiras experiências e 

produzirmos nossas impressões durante essa vivência.  

  A Figura 18, logo a seguir, demonstra a área de trabalho 

disponível pelo editor online definido para esse projeto. Nessa área, há 

uma aba específica para cada participante desenvolver sua análise 

reflexiva sobre o processo de didatização em andamento. As devidas abas 

eram editadas apenas pelos participantes daquele determinado grupo. 

 

Figura 18 – Área de trabalho de uma didatização 

Fonte: Dados da pesquisa produzidos pelos alunos-professores 

 

Todos os demais integrantes visualizavam o progresso das ações, 

reflexões de experiências, angústias, privações, alegrias, enfim, tratava-

se do espaço virtual dedicado para que os alunos refletissem sobre o 

processo em curso. Muitas das dúvidas que emergiam eram 

compartilhadas nesse ambiente ou discutidos nos encontros presenciais 

que estabelecemos como necessários, pois apesar da ferramenta permitir 

uma interação produtiva, presencialmente, sempre era possível visualizar 
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como os alunos-professores estavam reagindo e se envolvendo com as a 

produção das tarefas. 

Com essa iniciativa, estávamos trilhando os primeiros passos pelos 

varadouros da produção de tarefas para ensino de ILE, focando na 

compreensão e na produção oral. Lembro-me de que, diante das 

indagações, dos procedimentos, muitas vezes, ainda obscuros para mim 

mesmo, tomei a decisão de agendar encontros com os grupos para 

podermos discutir detalhadamente como seriam essas vivências. Com os 

seis grupos reunidos separadamente, poderíamos fluir mais na 

elaboração das tarefas. Ao todo, cada grupo produziu um conjunto de 

tarefas, tendo como assunto principal as temáticas descritas 

anteriormente.  

No final, cada conjunto compreendia seis tarefas, no mínimo. 

Inicialmente, o produto final, ou seja, as tarefas elaboradas, pareciam ser 

o objetivo final da vivência. Mas ao passo que fui vivenciando as 

angústias, as experiências que estavam sendo trocadas, conclui que o 

mais importante era o processo.  

 Apesar dos recursos de compartilhamento de informações 

disponíveis, os encontros presenciais foram de extrema relevância pois, 

muitas questões relacionadas ao letramento digital eram sanadas 

comigo. Questões de editoração eletrônica, edição de áudio e vídeo, e até 

mesmo, estratégias de elaboração das tarefas e compreensão oral eram 

repassadas.   

Apresentados o planejamento e os procedimentos dessa vivência, 

volto minhas atenções agora para os dados gerados durante o processo 

de didatização, ou seja, para as narrativas produzidas pelos 

participantes. Eles ajudam a compor sentidos para o ensino de ILE neste 

contexto, oportunidade em que houve o emprego das TICs como recurso 

didático.   
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CAPÍTULO IV – SENTIDOS DOS VARADOUROS DE ILE 

 Seja no trilhar dos varadouros de várzea ou de terra-firme das 

florestas do Alto Juruá, nesse percurso, há inúmeras semioses que são 

elementos inspiradores para lendas, narrativas que perfazem o 

imaginário coletivo dos povos da floresta. A simbologia que se encontra 

nesse caminhar favorece a observação do entorno com um olhar 

diferenciado. Seja de espanto ou de ternura, o olhar curioso instiga o 

conhecimento, nos posiciona diante dos signos, estabelece novas relações 

de significados com o mundo. Adentrando o âmago da mata verde, quem 

por aqui se aventura depara-se, sem muita demora, com a imensidão da 

samaúma, árvore típica da região, que emerge em meio aos troncos e 

raízes nos caminhos dos varadouros das florestas, como se vê na 

Fotografia 14.  

 

Fotografia 14 – A árvore samaúma 

Fonte: Joelito Lima 
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Sobre seus enormes braços, galhos fortes e robustos, erguem-se 

majestosas copas, onde se constituem inúmeros ecossistemas com alta 

diversidade biológica (Fotografia 15). A convivência harmônica com as 

demais espécies arbóreas sitiadas no seu entorno possibilita a 

coexistência de habitats onde germinam efervescentes manifestações de 

vida.  

 

Fotografia 15 – A samaúma e os múltiplos sentidos 

Fonte: http://portalconceicaobentes.blogspot.com.br 

 

http://portalconceicaobentes.blogspot.com.br/2009/10/blog-post_07.html
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Observar essa árvore é sempre uma oportunidade para exercitar a 

composição de sentidos, de aprendizagem e de descoberta que 

possibilitam novas práticas de interação com o entorno. Toda a sua 

exuberância e imponência fornecem um diversificado feixe de 

significados, possibilitando o exercício da reflexão no trilhar dos 

varadouros da floresta, uma prática cotidiana repleta de obstáculos e 

novas descobertas.  

Mencionando mais um exemplo da diversidade de signos e sentidos 

que emergem nos varadouros da floresta, nesse capítulo que ora se 

delineia, elejo a representação da árvore-mãe da floresta Amazônica como 

a metáfora dos inúmeros sentidos que podem ser compostos quando se 

percorre o interior da floresta.  

Se trilhar pelos varadouros de várzea ou terra-firme exige do 

homem amazônico a composição de sentidos e estratégias para sua 

existência neste contexto inóspito, metaforicamente, o ato de trilhar os 

varadouros da educação, em uma região marcada por deficiência no 

ensino de ILE, proporciona a composição de sentidos que possibilitam 

um olhar perspicaz sobre as práticas pedagógicas que são adotadas neste 

pequeno espaço citadino cercado pela imensidão verde. A partir dos 

sentidos compostos, é possível traçar um plano de trabalho ancorado em 

um planejamento pedagógico coerente com a complexidade do contexto e 

com o nível de ensino.  

Nesse sentido, o aprendizado da reflexão tem me permitido 

enxergar situações reais, como se o “exercício de leveza de pensamento” 

me posicionasse na copa de uma samaúma para observar o entorno com 

uma visão panorâmica mais ampla, interagindo com os demais viventes, 

partes relevantes desse processo, metaforizados como galhos importantes 

dessa mesma árvore, a respeito das práticas de ensino de ILE que vêm 

sendo desenvolvidas no âmbito do CLI. Tão importante como os galhos, 

as raízes são base primordial de sustentação da vida na floresta, 

metaforizadas neste estudo pela abordagem e princípios que acredito 
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serem pertinentes ao contexto local, provendo a orientação teórica para 

os procedimentos levados a cabo nessa vivência.  

Embora este estudo tenha sua motivação nos princípios que 

defendo, coerentes com a minha formação continuada e o meu 

letramento acadêmico na condição de professor-pesquisador e formador 

de professores de ILE e com as crenças definidoras das minhas 

identidades, de modo geral, é objetivo deste trabalho apresentar, neste 

capítulo, os sentidos que compus a respeito de uma vivência tendo como 

objeto de análise as narrativas que documentaram os procedimentos e 

foram produzidas pelos participantes.  

Analisei esses registros textuais conforme Ely, Vinz, Downing e 

Anzul (2001), que sustentam possibilidades de composição de sentidos 

para a prática de ensino. No trilhar desses varadouros, as narrativas me 

possibilitaram fazer inferências sobre os seguintes temas: (a) a pouca 

vivência em processos de didatização de gêneros orais; (b) a relevância 

dos temas sobre o contexto para a formação do professor de ILE local e 

(c) o trabalho colaborativo como estratégia para superar a deficiência de 

letramento digital, conhecimentos linguísticos e pedagógicos.  

Considerando que a vivência foi marcada pela pluralidade de 

perspectivas, em face dos dados gerados considerei pertinente ampliar o 

foco de visão do leitor e permitir que ele observe essa vivência a partir de 

outro prisma. Nesse sentido, optei por apresentar trechos de algumas 

narrativas coerentes com os temas que elegi para a discussão permitindo 

que o leitor também faça a sua própria leitura, oportunizando um outro 

caminhar pelos varadouros da educação deste contexto que imprime 

diferentes sensações em cada indivíduo. Assim, quanto mais 

compartilhamos sobre nossas práticas, mais sentidos podem ser 

compostos. Tendo como base o diálogo estabelecido com as múltiplas 

vozes materializadas nas narrativas, possibilito ao leitor novos olhares 

sobre a vivência, ao passo que apresento minhas próprias composições.  



171 

 

Para esse processo reflexivo, elegi como fluxo narrativo o narrador 

onisciente que relata tudo em primeira pessoa do singular ou do plural. 

Esse tipo de narrador tem a falsa impressão de que tudo sabe sobre o 

enredo, sobre o que está por vir. De fato, mesmo tendo pleno acesso às 

narrativas dos alunos-professores, muitas das inferências que aqui faço 

são abstrações que pude efetivamente elucidar pelo contato com os dados 

escritos, ou seja, uma versão da minha compreensão a partir das minhas 

crenças, leituras e reflexões sobre essa vivência.  

Tendo feito essas ponderações, convido o leitor para adentrarmos 

mais um mundo de varadouros, repleto de sentidos que essa experiência 

me permitiu elucidar.  

4.1. Ensino e aprendizagem norteados por gêneros orais 

Ensinar norteado por gênero implica compreender que eles são 

elementos semióticos, ou seja, não ocupam um lugar físico no mundo: os 

gêneros são abstratos. Perceber a falta de concretude dos gêneros 

implicou mais um desafio para os participantes acostumados em 

produzirem tarefas a partir de textos materializados pela escrita, 

conforme revela trecho de um dos integrantes do Grupo 01. 

Outra dificuldade que encontramos foi na colagem do vídeo no 
programa, pois não tinha essa opção, só dava para colar o link, 
logo tivemos que postar o vídeo e o áudio da atividade no 
youtube, para termos acesso ao link para postar no trabalho. 
Nós do grupo tínhamos o costume de lidar com os textos 
escritos. Lidar com os textos orais foi um desafio muito grande. 
Eles não são fáceis de lidar. (Sidernilson, Grupo 01).  

 

As narrativas me levam a acreditar cada vez mais que é importante 

oportunizar aos alunos-professores o contato com diferentes gêneros 

para que eles compreendam que são elementos textuais estruturados 

capazes de organizar nossas ações do dia a dia. Assim, quanto mais 

gêneros utilizamos como instrumento de ensino e aprendizagem, mais 

conhecimentos sintáticos, semânticos e discursivos podem ser 
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explorados. A respeito dessa inferência, apresento um trecho da narrativa 

que reflete a respeito da diversidade de gêneros no processo de ensino-

aprendizagem.  

O que tenho a dizer de mais a este trabalho, é que desenvolver 
as atividades não foi fácil, mas como aluna de licenciatura, 
aprendi que temos que saber lidar com diferentes gêneros do 
discurso, pois, estamos em contato com diferentes realidades. 
Assim, saberemos nos orientar e nos comportar conforme à 
situação. (Socorro, Grupo 05). 

 

Percebi que foi de fundamental importância envolver os alunos-

professores nessa experiência para que eles compreendessem que os 

gêneros são ilimitados e que o domínio de um repertório diversificado 

torna-os discursivamente mais preparados para se engajarem nas 

interações do cotidiano mediadas por práticas de linguagem.  

Pude perceber ainda que muitas barreiras foram eliminadas dos 

varadouros quando se compreendeu que os gêneros não estavam sendo 

tomados como objeto de estudo e, sim, como instrumentos mediadores 

para a construção de novos conhecimentos. Ou seja, a ideia não era 

ensinar a produzir determinados gêneros, mas, principalmente, orientar 

a prática nos apossando daqueles que circulam no mundo real e que 

englobam os aspectos da cultura local para debater, refletir e aprimorar 

as estratégias de ensino pela proposição de tarefas. Embora isso fosse 

uma ideia clara na minha cabeça, para os demais participantes 

inicialmente ficou a noção de produção de gêneros orais. Essa falta de 

comunicação e clareza tornou o processo mais complexo, porque muitos 

dos gêneros orais citados não faziam parte do contexto de cultura dos 

alunos-professores. Vejamos o que diz uma narrativa sobre esse tema.  

Como parte do processo de avaliação da disciplina de Língua 
inglesa VII o professor Mauro propôs que a turma se reunisse 
em grupos de cinco ou mais componentes e definiu que cada 
grupo trabalhasse um tema específico, sendo que o nosso teve 
como tema a diversidade Cruzeirense. Escolhemos pratos 
típicos, um pouco da fauna e da flora da região. Foi proposto 
também que o grupo realizasse o trabalho a partir de análises 
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de coletas de campo, e assim o fizemos com muito esforço e 
dedicação. É claro que encontramos algumas dificuldades tais 
como: tempo disponível, falta de experiência com esse tipo de 
atividade, falta de disponibilidade dos professores para nos dar 
uma entrevista entre outros fatores. Difícil mesmo foi produzir 
um vídeo em língua inglesa que falasse sobre tudo isso. Mas 
quando percebemos que o gênero já existia foi mais fácil depois 
que passamos a estudar cada passo do gênero. Desde as 
características até o que estava sendo comunicado. (Regirlei, 
Grupo 01). 

 

Pela reflexão acima apresentada, o participante passou a perceber 

que nossas práticas comunicativas, sejam elas orais ou escritas, ambas 

obedecem a certos padrões estáveis, compreendidos como estágios 

obrigatórios ou opcionais, em conformidade com o contexto situacional. 

Passei a incorporar a ideia de que essa percepção é de suma importância 

na elaboração de tarefas para o ensino de ILE. A definição das etapas 

vivenciadas em cada didatização estava intrinsecamente relacionada à 

compreensão do gênero do discurso como um instrumento de 

comunicação humana que se organiza textualmente estágios após 

estágios. O envolvimento com diferentes gêneros orais serviu para 

examinar diferentes textos produzidos nas mais diferentes situações de 

comunicação, levando os alunos-professores a perceberem que os 

gêneros são agrupados por sua tipologia (MARTIN; ROSE, 2008), pelas 

especificidades e pelas diferenças que mantêm entre si. 

A internalização da noção de que os gêneros têm uma configuração 

contextual facilitou a compreensão e, consequentemente, permitiu 

ressignificar determinado gênero para outras funções, ou seja, torná-lo 

instrumento de ensino conforme os objetivos da didatização previamente 

delineados. As palavras de um aluno-professor do Grupo 05, 

oportunamente aqui selecionadas, refletem a necessidade de 

compreender os estágios do gênero antes do processo de didatização.  

A elaboração desse trabalho foi um grande desafio tanto pra 
mim quanto para o grupo pois não tínhamos muita experiência 
com o ensino de ILE norteado por gêneros. Nele tive algumas 
dificuldades: a primeira foi que precisávamos de ajuda do 
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professor, pois tanto eu como o grupo não sabíamos por onde 
começar.  Tivemos cinco encontros para elaborá-lo, sendo que 
no quarto encontro contamos com a importante ajuda do 
professor. Nesse encontro passamos a identificar com maior 
clareza os estágios do gênero sobre o qual iriamos elaborar as 
tarefas com  o tema ‘‘malária  na comunidade’’. Outra 
dificuldade que tivemos foi encontrar áudio ou vídeo com esse 
tema, pois não sabíamos muito bem onde procurar. Quando 
escolhemos o vídeo, ao passo que íamos identificando as fases 
do gênero e compreendendo o que era falado ficou mais fácil. A 
nossa principal dificuldade foi elaborar um conjunto de tarefas 
que chamasse a atenção dos alunos para uma aula de listening 
e speaking. (Genilene, Grupo 05). 

 

Durante essa vivência, percebi uma grande dificuldade dos alunos-

professores em nomear os gêneros orais que utilizaram como elemento 

norteador da didatização. Geralmente, eles se referiam aos gêneros orais 

simplesmente como um vídeo ou áudio. Ao entrarem em contato com o 

gênero, logo sabiam definir o seu propósito comunicativo, mas os estágios 

dos gêneros orais eram internalizados após o manuseio, transformando-

se numa convivência mais afável.    

Houve momentos nos quais me vi em circunstâncias controversas 

sobre o ato de didatizar gêneros que não circulam no contexto de situação 

dos aprendizes, mas, ao mesmo tempo, estava ancorado na orientação de 

que é papel da escola construir estratégias de ensino que partam de 

gêneros do cotidiano para se chegar aos gêneros mais complexos. Por se 

tratar de práticas discursivas já vivenciadas e disponibilizadas na 

Internet, obviamente que os alunos-professores não tiveram a 

experiência de se inserir nessas práticas de linguagens como 

interlocutores ativos. Porém tiveram a oportunidade de ressignificar, à 

sua maneira, com propósitos pedagógicos conforme a abordagem e 

princípios que delineamos no início desta trajetória. 

Nesse trilhar dos varadouros, passei a acreditar que minha 

intenção era contribuir para a construção de conhecimentos científicos a 

partir de conhecimentos espontâneos, como preceitua a teoria de 

Vygotsky ([1930]1998). Assim, quanto maior fosse o reportório de gêneros 
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compartilhados pelos participantes, maior seria o empoderamento, como 

se pode perceber observando o excerto a seguir: 

Como é já de praxe, o professor propõe desafios aos seus alunos 
que sempre fogem das características tradicionais de ensino 
muito comuns ainda hoje em sala de aula. Desta vez, ele nos 
propôs trabalhar um tema muito peculiar à nossa região que é 
“Indigenous trible in Acre” usando recursos digitais que  
pudessem priorizar estratégias de ensino de “ listening” no 
ensino da língua inglesa. O primeiro desafio foi reunir o grupo e 
escolher um vídeo que tratasse do tema proposto. Logo de início 
percebemos que havia muita coisa disponível na Internet sobre 
o nosso tema, mas todos estavam apenas na forma escrita. 
Precisávamos de gêneros orais discutindo esse assunto. Ao 
passo que fomos pesquisando fomos descobrindo que existem 
muitas maneiras de falar sobre um determinado assunto. 
(Edilane, Grupo 06). 

 

A exemplo da narrativa acima, pude perceber que, neste contexto, 

os alunos-professores são motivados a se envolverem mais com a 

produção de gêneros da modalidade escrita de uso da língua porque, no 

dia a dia do CLI, a grande maioria das atividades são norteadas por 

gêneros que se apresentam no modo escrito em língua portuguesa.  

O ato de redigir um resumo, uma resenha, uma análise crítica, 

enfim, todas essas tomadas de posições fazem do interlocutor um ser 

interativo, norteado por objetivos, finalidades, propósitos que ele põe em 

prática social por meio dos textos que constrói, mas existem outras 

modalidades de uso da língua, a exemplo da oralidade, que também 

precisam ser praticadas no âmbito acadêmico. Quanto maior for a 

exposição e o envolvimento com diferentes registros de gêneros, maior 

será a experiência com práticas de interação social.  

Nesse sentido, os alunos-professores tiveram muita dificuldade no 

processo de didatização, porque a preparação das suas atividades 

docentes quase sempre estiveram atreladas à escrita. Eles têm maior 

domínio das configurações textuais dos gêneros acadêmicos escritos. 

Vejamos o que relata um participante do Grupo 02 sobre esse aspecto: 
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Após alguns dias, nossa colega achou um vídeo e nos ligou para 
avisar que tinha encontrado algo legal, e que provavelmente 
seria o vídeo para podermos produzir a atividade proposta (as 
tarefas). Achávamos que era um documentário de TV. Quando 
apresentamos ao professor ele disse que era um informe 
publicitário de uma empresa que produz derivados do açaí na 
Amazônia. Tivemos que estudar muito sobre informe 
publicitário par poder propor alguma tarefa baseada nesse 
gênero. (Thaline, Grupo 02).  

 

A percepção de que a grande maioria dos gêneros empregados como 

instrumento de ensino são materializados pela escrita levou-me a refletir 

sobre o preterimento dos gêneros orais no âmbito da sala de aula. Talvez 

seja porque, na grande maioria das vezes, os gêneros orais não se 

apresentam textualmente escritos. Além da ausência de algo palpável, 

materializado concretamente, nessa experiência, tínhamos de lidar com 

os textos orais difundidos via podcast, mais uma prática pouco 

corriqueira na vida dos alunos-professores. No nosso caso, eles não eram 

mensurados pela quantidade de páginas e, sim, pela quantidade de 

minutos de duração, mas essas percepções foram sendo reveladas ao 

longo da vivência e do processo reflexivo, como se pode verificar no relato 

a seguir, coletado no âmbito do Grupo 02.  

Nunca passou pela minha cabeça elaborar tarefas para o ensino 
de listening e speaking a partir de podcast. Eu não sabia bem 
do que se tratava o que o professor explicou como prática de 
podcasting. A gente sabia que era interessante, que os autores 
diziam ser bom para o ensino da língua inglesa, mas o ato de 
fazer as tarefas sem ter o contato com o gênero foi mais difícil. 
(Fátima, Grupo 02). 

 

Em um curso de formação de professores de ILE, as práticas 

oralizadas precisam ser experimentadas para oportunizar melhor 

desenvoltura com a língua inglesa. Nessa vivência, os exemplares de 

gêneros utilizados se apresentaram no modo oral, materializados, na 

grande maioria, em gravações de áudio em MP3 ou na junção de vídeo e 

áudio, comprimidos no formato MP4, mas o processo de didatização, 

concebido como uma atividade processual e interativa, tinha como 
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produto final a produção escrita das tarefas com o propósito de motivar 

o desenvolvimento das habilidades de compreensão e de produção oral.  

A vivência me fez acreditar que é extremamente complexo lidar com 

os gêneros orais, porque as habilidades de compreensão dos alunos-

professores ainda são deficientes, mas é papel do CLI desenvolver 

estratégia que possibilitem a participação em interação oral efetivas. Para 

superar essa deficiência, Dolz e Schneuwly (2004) defendem a adoção de 

um currículo escolar voltado para o desenvolvimento das habilidades 

orais com “informações concretas sobre os objetivos visados pelo ensino, 

sobre as práticas de linguagem que devem ser abordadas, sobre os 

saberes e habilidades implicados em sua apropriação” (DOLZ; 

SCHNEUWLY, 2004, p. 43). Nessa perspectiva, Szundy (2007) sugere a 

utilização de gêneros como instrumentos de ensino e aprendizagem, pois 

estes possibilitam práticas de produção e compreensão de textos 

variados. 

Nesse trilhar dos varadouros da compreensão e da produção oral, 

ficou a aprendizagem de que novos gêneros precisariam ser evocados 

para oportunizar maior contato dos alunos-professores com a 

modalidade oral de uso da língua. Oportunizar o contato com a oralidade 

e procurar didatizar essa prática interativa, seguindo abordagens e 

princípios, conforme apresentei no capítulo anterior, foi um desafio. 

Quando leio e releio as narrativas produzidas, percebo que, no âmbito do 

CLI, precisamos, enquanto formadores de professores de ILE, oportunizar 

cada vez mais novas estratégias de ensino e aprendizagem ancoradas nos 

diferentes gêneros orais para que novos saberes sejam construídos a 

respeito do processo de didatização. 

Delimitados pelas temáticas locais que elegemos, uma habilidade 

fundamental desenvolvida foi encontrar e avaliar pedagogicamente 

gêneros orais postados na Internet via podcasting. Era preciso entender 

o universo de cada um deles e diagnosticar se os próprios alunos-

professores tinham as habilidades necessárias ao processo de 
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didatização proposto no início do curso. Nas reuniões com os grupos, 

fomos percebendo que a variável de registro (HALLIDAY; HASAN, 1989), 

modo oral, exigia muita habilidade de compreensão e percepção da 

configuração textual dos gêneros escolhidos, como ilustra o seguinte 

excerto: 

Esta semana me encontrei com o grupo para um atendimento, 
sobre um trabalho de pesquisa onde o principal foco era 
desenvolver um atividades sobre os índios da nossa região e em 
especial falar um pouco sobre uma tribo desconhecida que foi 
contactada pouco tempo em nosso estado. A BBC de Londres, 
rede de televisão estrangeira, recentemente fez um 
documentário sobre estes cidadãos da natureza. Um colega teve 
acesso ao documentário e compartilhou conosco. Acontece que 
o tal vídeo está apenas gravado em MP4. Nada de texto. 
Discutimos pela manhã toda como fazer esse trabalho sem ter 
acesso ao texto. Estamos construindo o nosso próprio texto 
escrito a partir do áudio. Tá difícil porque não temos o hábito de 
lidar com documentários. O narrador fala muito rápido. (João, 
Grupo 06). 

 

Inicialmente os participantes queriam ver, tocar, rascunhar, como 

de praxe, a concretude do texto pertencente ao gênero que iriam 

didatizar. Ocorre que ela se apresentava apenas oralmente. Para os 

alunos-professores, é muito comum que a noção de texto prescinda algo 

materializado pela escrita. Incide que os gêneros orais não são todos 

textualmente escritos a exemplos dos gêneros acadêmicos que são 

produzidos progressivamente durante a formação escolar como 

fichamento, resenha, resumo etc., conforme expressado na seguinte 

narrativa:  

Nós precisaríamos pesquisar um vídeo referente ao tema do 
nosso trabalho, Extractivism and sustainable development. 
Desde esse dia, quando tinha um tempinho, já acessava a 

internet e começava a pesquisar. Mas, não pesquisei só na 
internet, também perguntei à várias pessoas se elas não teria o 
video ou não saberia de alguém que pudesse nos ajudar. 
Encontrei alguns, mas não se aproximava muito daquilo que 
estávamos tentando encontrar, para que pudéssemos fazer um 
bom trabalho, porém não obtive sucesso em minhas pesquisas. 
Passaram-se alguns dias, e todas do grupo na busca por esse 
bendito vídeo, até que no dia 21 de abril, a colega me ligou 



179 

 

avisando que a outra teria conseguido um vídeo sobre o açaí e 
outro sobre o desenvolvimento sustentável. Nessa hora, fiquei 
mais aliviada, mas ainda teríamos que mostrar ao professor (...). 
Primeiramente ouvimos o vídeo várias vezes. Sabíamos que ele 
falava sobre a região mas muitas informações ainda precisariam 
ser esclarecidas. No encontro com o professor descobrimos que 
tratava-se de um informe publicitário. Tivemos que estudar 
mais sobre esse gênero porque nunca fiz algo parecido. Na 
universidade conhecemos mais aqueles que os professores 
pedem para fazer os trabalhos. (Jaqueline, Grupo 02). 

 

A avaliação pedagógica dos gêneros encontrados estava 

intrinsecamente atrelada à habilidade de compreensão dos alunos-

professores. Após refletirem sobre as configurações textuais, eles 

decidiam se o registro do gênero identificado era útil para o propósito 

didático que eles tinham em mente. E, nesse processo, uma das primeiras 

características verificadas era a identificação da concretude escrita, 

refletida no excerto a seguir: 

Ansiosamente marcamos para nos encontrar e discutir o 
assunto. Confesso que tive uma grande dificuldade de entender 
o que estava sendo dito no documentário. Mas todos os meus 
colegas decidiram que seria esse mesmo. As imagens que eram 
mostradas ajudavam na compreensão. Mas nem tudo era 
compreendido. Logo começamos a pesquisar na Internet sobre 
a matéria do vídeo. Havia muita coisa falando sobre os índios 
selvagens descobertos no Acre recentemente. Fazendo um 
esforço para compreender, colocamos no papel as principais 
ideias apresentadas. Não demorou muito para termos lido 
várias coisas sobre o nosso tema. (Jeferson, Grupo 06). 

 

O envolvimento com a produção de tarefas para ensino de ILE, 

compreendido como o processo de didatização de gêneros orais, e o 

manuseio com os textos dos gêneros orais escolhidos tiveram o propósito 

de possibilitar o aprimoramento das habilidades de compreensão e 

produção oral. Porém, diante da falta de elementos visuais dos gêneros 

orais, os próprios alunos desenvolveram estratégias de retextualização 

desses gêneros, pois eles tinham tempo para ouvir, reouvir, mas nada 

ficou relatado nas narrativas sobre as estratégias de interação em língua 
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inglesa pelos próprios alunos-professores durante a produção das 

tarefas.  

A falta de habilidade para a compreensão oral das temáticas era 

sanada pelo compartilhamento das estratégias que cada participante 

relatou ser importante praticar no âmbito do seu grupo. Alguns 

compreendiam a temática principalmente pelo fato de vivenciar o 

contexto de cultura e o contexto de situação, outros recorriam a técnicas 

de tradução que já tinham incorporado nas suas estratégias de 

aprendizagem no convívio com as TICS como ferramentas de estudo, 

relatadas no trecho abaixo.  

Procurar materiais apropriados, áudio, textos, elaborar 
questões e concluir todo este trabalho foi muito difícil e 
trabalhoso, por isso os professores não utilizam trabalhos deste 
porte em sala de aula porque passamos dias a pensar e elaborar 
este trabalho. Nós somos um grupo, imagine somente um 
professor que está começando a lecionar agora, ou mesmo, um 
professor que leciona a anos? É possível se desvincular da 
gramática e partir para algo novo e diferente. Os alunos 
merecem novas oportunidades de ensinamento da língua 
inglesa, basta nós termos consciência disto. Nosso trabalho foi 
sobre a Malária na comunidade, usamos vocabulário simples e 
de fácil compreensão na elaboração das tarefas mas a notícia 
estava em um inglês muito difícil de compreender. Tivemos 
acesso a uma versão da notícia escrita na Internet. Muitos 
termos científicos sobre essa doença. Usamos tradutores da 
Internet e procuramos discutir o assunto entre todos os 
membros do grupo para facilitar a compreensão do assunto. 
Não tinha muita noção de como falar sobre essa doença em 
inglês. (Fabiana, Grupo 05). 

 

Ocorre que no dia a dia, quando interagimos oralmente, não sucede 

a produção automática da materialidade linguística no modo escrito para 

que os interlocutores visualizem a interação nos planos grafofonológico e 

lexicogramatical. É fato que, numa interação oral apenas o plano 

fonológico, representado pelos sons, entonações e ritmos, são 

evidenciados. Embora, numa interação face a face, as oportunidades de 

uso de algumas estratégias relatadas sejam nulas, essencial foi perceber 

a construção de estratégias de compreensão oral que os alunos-
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professores foram capazes de articular para o efetivo processo da 

didatização. Esse comportamento inovador contribuiu para o repensar 

da minha prática docente. Nas próximas experiências, esse gênero 

acadêmico, ou seja, a didatização levada a cabo neste estudo, deverá ser 

compreendida como sendo uma atividade a ser refletida e reinventada: 

um misto de escrita e oralidade.  

Partindo então dessa realidade, é oportuno refletir sobre a 

deficiência de interação relatada pelos participantes quando se 

descrevem como emissores, sobretudo em se tratando do uso da 

linguagem oral. Creio que pelo fato das tarefas não terem sido aplicadas, 

não foi oportunizado um ambiente mais propício para a produção oral e, 

consequentemente, a reflexão sobre o uso dessa habilidade linguística no 

teor das narrativas. Mas durante nossas interações e reuniões, adotamos 

como regra geral e necessária, o uso da língua inglesa em todas as 

oportunidades.  

De fato, as atividades de didatização era uma interação totalmente 

face a face e síncrona, predominantemente marcada pelo uso da língua 

portuguesa. Sendo assim, considerei ser mais relevante o valor 

pedagógico do processo pelo fato de ter sido uma prática discursiva na 

qual os alunos-professores estavam se envolvendo e lidando com gêneros 

orais, ao passo que exercitavam as suas habilidades de compreensão, já 

que pouco se relatou implicitamente a respeito da produção oral em 

língua inglesa, como relata a seguinte professora em formação inicial: 

Gostaria de iniciar esta narrativa de hoje demonstrando as 
dificuldades encontradas sobre a elaboração deste trabalho. A 
primeira dificuldade foi que ao invés de procurarmos o gênero 
de forma de áudio, nos preocupamos em somente de um 
script/texto sobre malária. Então fizemos todo o trabalho 
baseado no texto que produzimos após ouvir o áudio. Após uma 
orientação do professor, percebemos que nosso trabalho estava 
todo errado, então nos reunimos várias vezes para procurar o 
áudio, o script, elaborar o trabalho e tentar enviar. Fizemos todo 
em português, em seguida vertemos o trabalho para o inglês. 
(Merly, Grupo 05). 
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Mesmos assim, ainda era uma vivência subversiva, pois tivemos de 

nos apossar de gêneros orais que circulam no mundo real para ouvir e 

propor atividades que possibilitassem a produção oral, atividades pouco 

exploradas pela Turma 2009. Ou seja, tratava-se de um exercício de 

compreender o gênero cuja materialidade linguística não estava no plano 

gráfico. Apenas os sons e as informações contextuais possíveis de serem 

identificadas durante o processo de audição eram os recursos que 

permitiam a compreensão, possibilitando a discussão sobre a temática e 

práticas de relação que o gênero englobava. Os primeiros estágios da 

didatização eram voltados prioritariamente para a compreensão, mas a 

produção dos enunciados das tarefas era negociadas e dialogadas, 

tornando o processo muito mais importante que o produto final. 

Mesmo diante dos desafios, foram utilizados gêneros como 

documentário, informe publicitário e telejornal, todas na modalidade 

oral. São gêneros sobre os quais os alunos-professores compartilham o 

conhecimento da configuração textual, mas não estão familiarizados com 

determinadas estruturas linguísticas que são motivadas pelas variáveis 

de registro desses gêneros, ou seja, pelas relações, campo e o modo, isto 

é, as variáveis de registro, segundo Halliday e Hasan (1989). A 

convivência com esses gêneros possibilitou o conhecimento e a 

internalização de recursos semânticos, sintáticos, discursivos e 

estilísticos da língua inglesa, além de ampliar o repertório de gêneros dos 

alunos-professores, permitindo-os que participem de práticas interativas 

de maneira mais igualitária.  

Ao efetuar a didatização de alguns exemplares de gêneros orais, 

passamos a utilizá-los como instrumentos de ensino, ressignificando as 

atividades humanas e tornando-as instrumentos pedagógicos. Essa 

oportunidade de ressignificar implica a instauração de outras práticas de 

interação pertinentes ao processo de formação do professor de ILE, 

caracterizada como uma atividade marcada pela imitação, pela criação 

de ambientes e de situações que remetem à vida do mundo real.  Percebi 
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que estávamos vivenciando uma prática típica do ambiente acadêmico, 

no qual a escrita impera notadamente. Porém vivenciávamos um 

processo pouco evidenciado no nosso contexto de ensino pois, 

geralmente, as tarefas utilizadas no ambiente escolar local são 

produzidas pelas grandes editoras. Compreendo que a produção de 

tarefas para o ensino das habilidades linguísticas deva ser mais uma das 

atividades que precisam ser desenvolvidas no âmbito dos programas de 

formação de professores de ILE.  

Participar dessa vivência junto com os alunos-professores 

significou me envolver com mais um gênero acadêmico que, pouco a 

pouco, começa a despertar no âmbito do CLI. De fato, as diversas práticas 

de didatização são práticas discursivas desenvolvidas em situações bem 

específicas como a que vivenciamos. Progressivamente, as configurações 

contextuais desse tipo de interação, compreendidas como todo o processo 

da didatização, deverão ser assimiladas por mim, para que, nas próximas 

experiências, o ensino norteado por gêneros seja mais bem compreendido 

e explorado pedagogicamente, mediante critérios mais claros. 

Resumidamente, essa vivência reivindicou uma família de gêneros 

(MARTIN; ROSE, 2008) orais e escritos cujas configurações foram sendo 

partilhadas durante o processo. 

4.2. Inferências sobre os sentidos das temáticas  

 Mediante a capacidade de mediação simbólica dos humanos, a sala 

de aula deste contexto também imita a vida que se passa lá fora. Ensinar 

norteado pelos aspectos culturais locais implica permitir que muitas das 

estratégias adotadas ao longo das experiências vividas neste contexto 

adentrem o ambiente escolar para mediar as interações e tornar 

realizáveis as ações pedagógicas. Nesse sentido, as temáticas das tarefas 

retratam o panorama histórico-sociocultural local. 

Pela perspectiva da LSF, a temática está relacionada ao campo que 

é o foco de atenção sobre o que se discute, procura compreender ou 
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apreender. Ele pode ser abordado em diversas situações comunicativas. 

A abordagem do campo, as relações estabelecidas entre os interlocutores 

e o modo como um texto é materializado linguisticamente tornam 

diversificados os registros de um mesmo gênero. Oportuno, agora, é 

refletir sobre a significação das temáticas para os participantes e como 

essa escolha refletiu nesta experiência. 

Levar os participantes a refletir, discorrer, efetuar tarefas a partir 

de temáticas intimamente ligadas à nossa cultura como: o homem 

amazônico, as suas estratégias de desenvolvimento sustentável pela 

prática do extrativismo, o ecoturismo como estratégia para alavancar a 

economia local, as enchentes fluviais e  pluviais que afetam naturalmente 

nossa região na maior parte do ano, os problemas de saúde e a luta 

contra o mosquito da malária e a própria doença, além de discutir os 

problemas sociais que afetam nossas aldeias indígenas, possibilitou 

maior engajamento com as questões sociais  que cada causa elucida, 

envolvendo os alunos-professores com questões cruciais da sociedade 

local, contribuindo para a emancipação e reflexão crítica desses 

professores em formação inicial.  

Desta forma, em conformidade com o pensamento de Paulo Freire 

(2001), procurei desenvolver nos alunos-professores a postura de 

educadores conscientes e transformadores. A escolha dessas temáticas 

procurou, de alguma maneira, estimular o pensamento crítico dos 

participantes, assumindo assim uma opção política de forma coerente, 

conforme relata a narrativa que segue: 

Um ponto positivo na elaboração deste trabalho foi conhecer 
melhor sobre os sintomas da malária e conhecer algumas dicas 
de como prevenir e também com as dicas do professor, tivemos 

uma base de como fazer uma boa aula com temas da atualidade, 
com assuntos que vivenciamos em nosso dia a dia. Nosso grupo 
constituído de mais cinco integrantes ficamos encarregados de 
didatizar um gênero encontrado na Internet pela prática de 
podcasting com a temática da malária, uma doença tão comum 
no nosso meio mas que precisamos saber mais sobre esse tema 
em língua inglesa. Tao importante para os nossos alunos esse 
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assunto, importante era também aprender a fazer tarefas para 
ensino de listening e speaking. (Daniel, Grupo 05). 

 

Para esse processo de didatização, todos as temáticas englobavam 

os usos de elementos semióticos locais subjacentes à cultura amazônica, 

possíveis de serem abarcados por gêneros diferentes e, 

consequentemente, por diversos registros de um mesmo gênero. Com isso 

em mente, norteado pela abordagem e princípios aqui delineados, cada 

grupo se envolveu e trouxe para o ambiente da didatização suas crenças 

e bagagem cultural para desenvolver as tarefas de ensino a partir de um 

dos temas locais que foram distribuídos em sala. Visando uma maior 

interação e participação, cada grupo se constituiu conforme as suas 

afinidades.  

A estratégia metodológica de delimitar a participação dos alunos-

professores a uma única temática visava a garantir o progresso das 

atividades em conformidade com o tempo disponível para o fechamento 

da disciplina. A delimitação em pequenos grupos também se impôs como 

tática de organização para o bom andamento das tarefas, garantindo 

tempo para a reflexão e amadurecimento dos temas propostos 

coletivamente.  

Nos varadouros desta experiência, assim como o homem 

amazônico depara-se com balseiros e entulhos de árvores que obstruem 

o caminho quando trilha os varadouros da floresta, também nos 

deparamos com percalços naturais comuns a uma vivência atribuída 

como inovadora, diferente. Nessa vivência, nem todas temáticas 

enunciadas em língua inglesa eram de fácil compreensão. Mesmo assim, 

tínhamos de abstrair os efeitos de sentidos postos nos textos para 

podermos didatizar com maior clareza, conforme nos orienta Field (2008) 

a respeito da sua proposta de contextualização de tarefa para ensino de 

compreensão e produção oral.  
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Mas todo começo é um desafio. Particularmente, como orientador 

desse processo de aprendizagem, por vezes, senti-me como um 

seringueiro perdido em várias bifurcações, apesar dos apontadores 

instalados pelo caminho indicarem teoricamente um norte. Nas primeiras 

reuniões com os grupos, tentei esboçar alguma ideia sobre como seria o 

processo da didatização tendo gêneros difundidos pela prática de 

podcasting e com temáticas sobre o contexto local da Amazônia. As 

narrativas revelaram que a maioria dos alunos-professores relatou 

problemas para encontrar gêneros oralizados em língua inglesa na Web. 

De fato, grande parte dos gêneros difundidos com a prática de podcasting 

que discutem as temáticas locais não são ligados à vivência deles. 

Quase tudo ainda estava muito atrelado ao campo da teoria. A 

abordagem e os princípios estavam claros. Porém, na prática, quase nada 

estava definido. Nos primeiros encontros com cada grupo, muitas 

informações foram averiguadas, debatidas, compartilhadas, porém, em 

nossas mentes, grande parte do processo estava obscura, como se pode 

observar pelo próximo excerto:  

Para que se tenha sucesso em um trabalho, é de sumaria 
importância ter em mente princípios fundamentais como: ideias 
para elaboração, trabalho em equipe, dedicação, atitude e força 
de vontade. Sozinho um ser pensante talvez até consiga elaborar 
um planejamento eficaz, mas se existe um grupo é obviamente 
necessário que todos deem uma parcela de contribuição, caso 
contrário não haverá êxito no cumprimento e elaboração de um 
projeto, e alguém sempre ficará sobrecarregado. Partindo deste 
princípio, nosso grupo tinha como objetivo criar mecanismos 
eficazes que fossem capazes de transportar ou traduzir a 
realidade de Cruzeiro do Sul para os mais diversos cantos do 
planeta, ou seja, como moradores locais (inseridos na 
Amazônia) deveríamos pensar em como tornar nossa realidade 
um pouco mais global. Uma tarefa aparentemente fácil, mas que 
se tornou um pesadelo nos últimos meses, em primeiro lugar 
não tínhamos nem uma remota ideia de como começar com a 
elaboração deste projeto, assim, tínhamos certeza que não seria 
fácil produzir tal atividade. Em nossa primeira reunião com o 
professor tentamos esboçar alguma coisa, porém nada ficou 
definido, e muitas informações ainda estavam bastante 
obscuras em nossas mentes. Nossas energias deveriam se 
concentrar ao tema proposto para que pudéssemos desenvolver 
o trabalho. (Leomarcos, Grupo 01). 
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Sem muita munição que permitisse uma orientação mais 

consistente, eu tinha a convicção de que somente o exercício dessa 

estratégia de ensino me forneceria conhecimentos práticos mais 

consistentes para um caminhar mais seguro. Nesse caminhar, a trancos 

e barrancos, era como se eu ouvisse constantemente vozes ecoando por 

trás das estirpes das samaúmas postas no meu percurso para 

permanecer atrelado às velhas práticas.  

Diante das atribulações e dos contratempos, coletivamente havia 

em nós uma sensação de gratidão e orgulho por estarmos ampliando 

nossa consciência sobre as questões locais e construindo um novo 

paradigma para o ensino de ILE. A ideia de ampliar o conhecimento em 

língua inglesa sobre as temáticas que perfazem nosso cotidiano foi um 

elemento motivador. O fato de sermos parte desse todo tornava mais fácil 

identificar as marcas linguísticas que simbolizam nossa cultura nos 

diversos gêneros didatizados.  

Por certo, eu tinha a sensação de que estávamos sendo 

transgressores por estarmos vivenciando uma estratégia de ensino 

diferente. Juntos, construímos um novo modelo que favorecia o processo 

da compreensão e da produção oral porque partia dos conhecimentos 

prévios que os próprios participantes compartilhavam. Essa sensação eu 

ainda sinto a cada leitura que faço das narrativas. Através delas, revivo 

a gratificante experiência de ter me envolvido e levado os alunos-

professores a se envolverem com aquelas temáticas materializadas 

linguisticamente em língua inglesa, como ilustra a narrativa a seguir: 

Após discussões e troca de ideias, saímos de lá na certeza de 
que todos são capazes de encontrar possibilidades para realizar 
o que desejamos. No segundo momento voltamos à casa de uma 
colega para rever os nossos espaços, organizar nosso trabalho e 
corrigir os erros. Portanto, conseguimos alcançar nosso objetivo 
com êxito: elaborar um trabalho acadêmico bem feito, pois todos 
sabem a importância de um trabalho bem feito, ele será um 
fator positivo, uma vez que é avaliado segundo o padrão 
estabelecido pelas normas. A elaboração desse trabalho exigiu 
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muito estudo, esforço, empenho, dentre outros fatores que se 
pode obter quando se faz um trabalho desse nível, sem deixar 
que ele perca sua qualidade e valor. (Thais, Grupo 04). 

 

Sobre essa experiência, eles são enfáticos em mencionar a 

relevância social da temática abordada e da facilidade que é partir de algo 

que já se conhece. Motivador era o fato de que, a partir de questões locais, 

estávamos construindo estratégias de ensino que permitissem galgar 

progressivamente, desenvolvendo-nos pela adoção de novas estratégias 

de ensino e de aprendizagem, conforme se pode verificar no seguinte 

trecho: 

O trabalho tinha como foco principal desenvolver a habilidade 
de listening, o professor Mauro nos deu o tema Fluvial and 
Pluvial Flooding in Jurua River, ficando a nosso critério a escolha 
do gênero a ser trabalhado. Optamos então, por trabalhar com 
uma notícia, em forma de vídeo, porém nosso tema era regional, 
e a notícia era de uma cidade da Austrália, assim nos vimos em 
uma difícil situação, mas logo foi resolvida, pois decidimos fazer 
uma relação entre aquela notícia e algumas de nossa região, que 
tivessem algo em comum, já que enchentes é um problema de 
nível global, não encontramos muitos problemas em fazer esta 
relação. Assim, passamos para a elaboração do trabalho em si. 
(Raquel, Grupo 04). 

 

Por intermédio das temáticas locais, tive a oportunidade de ver o 

progresso dos alunos-professores compartilhando estratégias de 

compreensão e de produção oral colaborativamente. Raras foram as vezes 

em que presenciei tanta motivação da Turma 2009. Nesse percurso, era 

como se o eco dos assobios dos pássaros que se aglomeram nas copas 

das árvores apaziguasse, por alguns instantes, minhas privações sofridas 

no âmbito da sala de aula de ILE. As estratégias que os alunos iam 

desenvolvendo me surpreendiam. Uma delas está perceptível na 

narrativa do aluno-professor que segue:  

Nos próximos dias todos os componentes do grupo se 
encarregaram de encontrar um vídeo adequado para que 
pudéssemos começar o trabalho. Eu encontrei vários vídeos 
sobre o extrativismo mas a maioria eram em português e outros 
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abordavam sobre o assunto porém com o conteúdo muito 
extenso, e precisava encontrar um vídeo em que focasse sobre 
o extrativismo de nossa região que abordasse ou sobre o 
extrativismo ou sobre o desenvolvimento sustentável. Utilizei 
buscas em sites como You Tube, CNN, VOA News, The 
Economist, cheguei até a escrever um tweet no Twitter pedindo 
que alguém me enviasse algum vídeo que falasse sobre o tema. 
Um amigo até me enviou um vídeo sobre a extração de ferro mas 
era muito extenso e o áudio estava sem legenda, a qual 
precisaríamos muito. Além do mais, extração de ferro não é uma 
atividade local. Continuei a procura e salvei vários vídeos sobre 
a extração da borracha em que mostravam alguns soldados da 
borracha para que pudéssemos discutir em grupo se serviria. 
No dia 21/04/13 uma das componentes do grupo, entrou em 
contato comigo pelo Facebook e me enviou um vídeo que tinha 
encontrado sobre o Açaí e outro sobre Desenvolvimento 
Sustentável. Ao vê-los, fiquei aliviada, pois realmente tinha 
gostado dos vídeos e que poderíamos trabalhar com um dos 
dois. Pois o assunto era mais específico e não estava muito 
complexo e sim de fácil compreensão. No próximo dia 22, já 
postei no Scaffolding para que o professor pudesse analisar e 
verificar se podíamos realmente trabalhar com o vídeo 
escolhido. (Raimone, Grupo 02). 

 

Ensinar a partir das questões que retratam nossas vidas foi 

desafiador, porém muito significativo, porque esse exercício permitiu o 

acesso ao conhecimento de mundo disponível na bagagem cultural dos 

alunos-professores, contribuindo para que ressignificassem os saberes 

que já detém, transpondo-os para a língua inglesa, promovendo a 

interação entre si, compartilhando as estruturas linguísticas da língua-

alvo e oportunizando lidar com a oralidade, além de se familiarizarem 

com a produção de tarefas e confecção de material didático: atividades 

necessárias para o ensino de ILE no contexto da região do Juruá.  

4.3. Reflexões sobre as atividades colaborativas 

 A didatização que nos propomos a fazer, além das deficiências 

linguísticas e pedagógicas que tivemos de superar, às vezes esbarrava na 

falta de conhecimento técnico. Para essa experiência, foram necessários 

multiletramentos (ROJO, 2013) para progredir satisfatoriamente no 

processo. Além da habilidade de pesquisar online, os alunos-professores 
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tiveram que editar áudio, vídeo e imagens, produzir textos 

colaborativamente online e postar na Internet a didatização constituída, 

de no mínimo, seis tarefas relativas ao gênero e a temática definida pelo 

grupo. Além disso, por se tratar de tarefas voltadas para o ensino de ILE, 

era preciso conhecimento linguístico da língua inglesa e conhecimentos 

pedagógicos coerentes com a abordagem e princípios deste estudo.  

Em torno de reflexões críticas sobre o que se pretendia realizar, 

algumas ações aperfeiçoavam o seu desenvolvimento mais adiante com a 

ajuda de um colega que se demonstrava mais competente em 

determinadas atividades. Uma vez que as atividades eram efetuadas 

colaborativamente, surgia, dentre os próprios participantes, ideias 

decisivas para solucionar os problemas enfrentados. Trechos de uma 

reflexão, a seguir, demonstram quão relevante foi o desenvolvimento das 

atividades de forma colaborativa. 

Uma das nossas maiores dificuldades foi à falta de recursos, 
pois a Internet estava dificultando nossa pesquisa, mas tivemos 
um grande privilegio que foi ter conosco o nosso querido colega 
que veio da sua cidade, deixando o seu compromisso para nos 
ajudar e passar um pouco da sua nova experiência. (Sirleide, do 
Grupo 03). 

 

A partir dessa inferência, é possível afirmar que, no espaço em que 

ocorrem aprendizagem e desenvolvimento, definidos por Vygotsky 

([1930]1998) como ZPD, muitas tensões ocorreram. Houve tarefas que 

exigiam saberes de que os alunos-professores não dispunham 

inicialmente mas, na interação com outro, esses saberes eram 

construídos no âmbito do grupo. Assim, o desenvolvimento emergia a 

partir daquilo que não se sabia fazer por falta de experiência. No meio do 

caos, sempre havia a ajuda do outro para que as atividades fluíssem. 

Nesse sentido, ficou evidente, que quando os alunos-professores 

trabalham em conjunto, isto é, colaborativamente, eles produzem um 

conhecimento mais profundo e, ao mesmo tempo, deixam de ser 
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dependentes para se tornarem interdependentes. A respeito da 

colaboração mútua, um participante reflete da seguinte maneira: 

Com a ajuda das minhas colegas, consegui ouvi o vídeo várias 
vezes e extrair da notícia palavras-chaves que auxiliariam os 
alunos na construção do seu próprio texto (notícia). Assim, 
partindo do Listening trabalharíamos o Writing e o Speaking. A 
elaboração deste trabalho vem nos mostrar quão importante é 
o Listening no processo de aprendizagem de uma língua 
estrangeira e que, como educadores, precisamos estar 
preparados para desenvolvê-lo dentro do grau de assimilação 
dos aprendizes. Como não nativos, não é uma tarefa fácil. Para 
ensinarmos inglês primeiro precisamos ouvir/conhecê-lo 
(compreensão oral- listening e leitura - reading). Seja em sua 
forma culta ou coloquial, faz-se necessário um contato 
constante com a língua para incorporá-la e trabalhá-la com 
confiança no âmbito da sala de aula. O trabalho em grupo 
facilitou muito na elaboração de tarefas mais claras e objetivas 
(Natiele, Grupo 03). 

 

 O trecho da narrativa acima me leva a inferir que essa vivência foi 

uma oportunidade para que os alunos-professores refletissem sobre a 

sua formação e futura prática docente. Percebo que, com essa vivência 

simbólica, a grande maioria deles não quer mais ficar atrelada às práticas 

de ensino que estão acostumadas a presenciar na região. Para eles, fica 

a certeza da necessidade de imersão na língua de maneira mais 

sistemática. Para muitos, fica a convicção de que as habilidades 

linguísticas devem ser experimentadas e introduzidas na prática docente 

como alternativas ao ensino das estruturas linguísticas. Nas palavras de 

um dos participantes, a seguir, temos essa afirmação. 

Aprendi no decorrer deste trabalho que temos que usar diversas 
estratégias de ensino para estimular o aluno que estuda Inglês. 
E cabe a nós professores buscar essas estratégias para que o 
aluno tenha sucesso na sua aprendizagem. Assim, o que tenho 
a dizer deste trabalho, é que a parte mais difícil foi encontrar o 
áudio e postar o trabalho, mais aprendemos muito com tudo 
isso. Aprendi também, juntos com os demais integrantes do 
meu grupo a ouvir mais na língua inglesa. Ninguém fala um 
idioma que não pratica, não escuta. Essa experiência serviu 
para eu entender melhor como usar o listening nas minhas 
aulas sem deixar de lado os assuntos da região. (Carine, Grupo 
04). 
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O trecho acima me faz acreditar que foi instaurado um ambiente 

para que os conhecimentos linguísticos, principalmente a habilidade de 

compreensão oral, fossem partilhados no âmbito dos grupos.  Acredito 

que faltou nessa vivência uma sistematização de procedimentos com 

objetivos claros e específicos sobre a compreensão oral. Novamente, volto 

a ressaltar o valor pedagógico da experiência, mas ficou uma lacuna 

sobre as estratégias de compreensão oral que a abordagem teórica aqui 

delineada não foi capaz de elucidar.  

 Além das questões de ensino das habilidades de compreensão e 

produção oral, as narrativas revelam que os participantes tiveram ainda 

que, colaborativamente, criar estratégias para aprender as nuances do 

mundo digital. Sobre essa questão do conhecimento da técnica, houve a 

necessidade de aprender com o outro, ressaltando a orientação teórica 

delineada anteriormente sobre a perspectiva de se construir a 

aprendizagem pela alteridade.  

Como sabemos, a tecnologia invade progressivamente a vida dos 

homens em todos os campos da atividade humana: do interior de nossas 

casas, passando pelas ruas de nossas cidades, no contato direto com os 

alunos em sala de aula, lá estão os aparelhos tecnológicos a dirigir as 

atividades, condicionando o modo de pensar, sentir, raciocinar, 

relacionar das pessoas.  Nos varadouros do ensino de ILE em que 

estávamos vivenciando, o conhecimento sobre o uso e a aplicabilidade 

das TICs se apresentaram de maneira muita tímida. O trecho da 

narrativa que segue me lança novas expectativas no sentido de procurar 

compreender melhor como os recursos tecnológicos devem ser 

operacionalizados no ambiente escolar. 

Enfim, desenvolvemos um trabalho embora dificultoso, mas na 
realidade foi bastante proveitoso para mim, onde consegui 
aprender bastante sobre o processo de didatização de um 
gênero. Foi mais proveitoso ainda apesar das dificuldades com 
o uso do computador porque é sempre bom, descobrir novos 
caminhos para melhorar o nosso aprendizado. Durante toda 
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minha estadia na faculdade ainda não tinha sido submetido a 
uma intensa maratona de uso da tecnologia a favor da 
aprendizagem da língua inglesa. Se não fosse um trabalho em 
grupo eu não teriam conseguido editar e postar o trabalho na 
Internet. (Thaline, Grupo 02). 

 

Essa narrativa revela que as maiores dificuldades encontradas 

estão relacionadas à falta de estímulo para que as TICs sejam 

empregadas como instrumento pedagógico. Trabalhando com 

informática na Educação, pesquisadores como Buzato (2008) e Rojo 

(2013), por exemplo, observam que as dificuldades que a maioria das 

escolas tem em tornar qualquer tecnologia uma ferramenta educacional 

estão intrinsecamente relacionadas à falta de oportunidade de uso e, 

consequentemente, o desenvolvimento de conhecimento técnico e 

operacional insuficientes.  

As novas tecnologias, em particular a Internet, vieram para ficar e 

já começam a alterar o comportamento da sociedade, como um dia 

fizeram o telefone, o rádio e a TV. Somos hoje a sociedade da informação, 

tendo em nossas mãos uma infinidade de soluções digitais cada vez mais 

surpreendentes e poderosas. Precisamos criar estratégias de ensino e 

aprendizagem que insiram as TICs nas nossas atividades do de ensino 

como estratégia para vencermos as barreiras intransponíveis que muitos 

alunos-professores relataram ainda vivenciar, como neste recorte:  

Na escola em que eu estagiei a escola possui um moderno 
laboratório de informática, mas não vi sendo utilizado para 
ensino de língua. A professora nem relatou nada. Essa 
experiência despertou em mim o interesse de continuar a 
aprender mais sobre o uso da tecnologia. Quero ser um 
professor de língua inglesa que faz uso da tecnologia porque ela 
já é uma realidade no nosso meio. É preciso aprender a usar os 

recurso tecnológicos cada vez mais para melhorar nosso ensino, 
levando os alunos a serem indivíduos atuantes na sociedade 
marcada pela uso da máquina em todos as áreas. (Luiz 
Fernando, Grupo 01). 

 

Pela reflexão acima, fica o sentido de que é oportuno aproveitar o 
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ensejo provocado pelo boom das TICs. No pensamento desses alunos-

professores, a escola precisa adotar ações educativas transformadoras 

que visem à inserção do alunado, de forma consciente, nas práticas 

discursivas provenientes das novas tecnologias, visando amenizar a 

exclusão e falta de letramento digital vivenciada pela sociedade para que 

todos possam usufruir dos diferentes meios de comunicação de forma 

inclusiva e produtiva.  

Porém, as novas perspectivas de interação entre homem e 

computador na última década têm se constituído um desafio para os 

educadores preocupados em desenvolver seu magistério em sintonia com 

as necessidades e interesses de uma geração de alunos nascidos na Era 

da Informação. Autores que têm acompanhado programas de inclusão 

digital nas escolas brasileiras ao longo dos últimos anos, tais como Xavier 

(2005), Buzato (2008), Marzari e Leffa (2013), não hesitam em afirmar 

que a questão-chave não é a desigualdade no acesso a computadores, 

mas a desigualdade nas maneiras de usar os computadores que estão 

disponíveis no ambiente escolar. O que de fato pode ser identificado nessa 

vivência. As maquinas fazem parte da rotina dos alunos-professores, 

mas, fatava, ainda, o engajamento com atividades de ensino, norteada 

por abordagem teórica.  

No nosso contexto não é diferente. É imperativo que o CLI busque 

alternativas para minimizar as diferenças sociais, criando mecanismos 

de inclusão e elaborando estratégias de uso efetivo das TICs no seu 

projeto pedagógico. Nesta experiência, pude compreender melhor que 

essa limitação pode ser superada com a ajuda do outro. Muitas técnicas 

de edição de áudio e vídeo eu pude aprender durante esse processo com 

participantes que conhecem melhor a técnica.  

No meu caso, formador de professores de Língua Inglesa, entendo 

que cada vez mais devemos criar mecanismos estratégicos para melhorar 

o desempenho da nossa prática docente e, consequentemente, o 

aprendizado dos alunos-professores. A falta de letramento digital e a 
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pouca fluência da língua foram barreiras superadas principalmente pela 

vivência com a ajuda do trabalho colaborativo que contribuía para não se 

abdicar do processo. Essas dificuldades podem ser identificadas na 

seguinte narrativa: 

A minha maior dificuldade é que eu ainda não domino bem a 
língua inglesa. Portanto encontrei bastante dificuldade, com 
muitas palavras desconhecidas e ao mesmo tempo por não ter 
tempo para estudar. Mas foi legal estudar um pouco sobre os 
índios de nossa região e observar o comportamento do 
estrangeiro sobre o que há de bom em nossa região. De início, 
sinceramente, eu pensei em desisti, mas fui encorajado pela 

minha equipe e pelo professor a ver meu progresso com essa 
atividade e seguir em frente. (Aluno-professor 12, Grupo 03). 

 

Embora a intenção de reunir os alunos-professores em grupos 

objetivasse o compartilhamento de atividades e a socialização do 

conhecimento construído ao longo dessa vivência, é fato que a deficiente 

habilidade para lidar com os recursos tecnológicos disponíveis foram 

mais um dos varadouros que os alunos tiveram de percorrer, vivenciando 

novas estratégias de aprendizagem que não estavam habituados a se 

envolverem durante à formação inicial no âmbito do CLI, como vemos no 

relato a seguir:  

A minha parte ficou mais na parte de ajudar na criação das 
tarefas pois, como não tenho muitas habilidades com 
computador, a minha maior dificuldade é que tive que criar 
alguma coisa que fosse ao mesmo tempo compreensível e fácil 
para os alunos, para que eles se sentissem motivados  a 
continuar com o resto do trabalho. O trabalho em si foi muito 
bom, pois aprendemos a fazer uso dos gêneros digitais, que hoje 
é de suma importância para o aprendizado, pois é através de 
ferramentas como estas que levamos nossos alunos a 
desenvolverem o raciocino, mas confesso que tenho que me 
adaptar mais com as novas tecnologias. (Socorro, Grupo 06). 

 

Coerente com o pensamento deste participante, Tapscott (1996) 

aborda a questão da divisão digital entre as classes economicamente 

mais potentes e os digitalmente excluídos. Seguindo o autor, a economia 

digital poderá fomentar uma sociedade bilateral, criando um enorme 



196 

 

abismo entre os que possuem acesso à informação e os que não têm 

meios de se comunicar com o mundo. Capaz de evitar esse apartheid, a 

escola, como espaço que deve possibilitar a flexibilidade, a personalização 

e a interatividade na aprendizagem, precisa adotar o computador, o 

software educativo e a Internet, em todos os níveis da aprendizagem, 

construindo abordagens pedagógicas de cunho construtivista e 

interacionista que envolvam todos os componentes do currículo e campos 

do saber. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para relatar os procedimentos da vivência levada a cabo neste 

estudo, metaforicamente eu percorri varadouros encharcados, de difícil 

acesso, até chegar a varadouros de terra-firme, de percursos sólidos, que 

transmitem a sensação de maior estabilidade e segurança. Nesse 

percurso, parti dos varadouros imersos em águas em direção ao âmago 

da floresta, procurando ancorar meu barco na terra-firme, na esperança 

de pôr os pés no chão e caminhar estavelmente por trilhas dantes não 

percorridas.   

Ciente de que, na contemporaneidade, “tudo o que é sólido se 

desmancha no ar” (BERMAN, 1992), faz-se pertinente concordar com 

Bauman (2000) que, na modernidade, a vida é um paradoxo de 

contradição, de identidades fluidas. Talvez permanecer com a metáfora 

dos varadouros de várzea, caracterizado pela liquidez, tivesse sido mais 

pertinente para dissolver as práticas de ensino de ILE cristalizadas, uma 

vez que os fluidos se infiltram facilmente e permitem a mobilidade com 

maior facilidade.  

Pelo contrário, a metáfora de seguir os percursos de diferentes 

varadouros, partindo da várzea para a terra-firme, pareceu-me ser 

pertinente para este estudo porque, historicamente, a conquista deste 

espaço amazônico ocorreu a partir de ambientes líquidos, alagados, em 

direção às paragens secas, de maior produtividade, embora muitas delas 

tenham sido incoerentes com a aptidão do lugar. Além do mais, percorrer 

simbolicamente os varadouros de terra-firme tornou possível reencontrar 

outros elementos que compõem o imaginário coletivo regional, ampliando 

a rede de conexão e produção de saberes. 

Nos caminhos da floresta, como um retirante, adentrei os 

varadouros da Educação, narrando trajetórias de uma experiência que 

abrangeu diferentes fases e foi norteada por orientações teóricas e 

metodológicas coerentes com perspectivas epistemológicas que 
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preceituam a linguagem e ensino como práticas sociais, como estratégias 

de comunicação, como discurso, como prática de interação. Nesse 

percurso, diferentes abordagens teóricas se intercruzaram, a exemplo do 

emaranhado de raízes e troncos que se encontra quando se segue pelos 

caminhos da floresta. Os princípios e crenças desde estudo basearam-se 

na concepção de língua de uma corrente dos estudos da Linguagem, a 

Linguística Sistêmico-Funcional, combinando com a concepção de ensino 

e da construção do conhecimento da perspectiva sócio-interacionista de 

base vygotskyana.    

Ao adentrar os varadouros do ensino de ILE deste contexto, muitos 

trajetos estavam obscuros, principalmente no estabelecimento das 

relações entre teoria e prática.  No exercício da docência, dos 

procedimentos e constatações levados a efeito na disciplina Língua 

Inglesa VII, emergiram as questões de pesquisa que eu vislumbrava 

naquele momento, a saber: O que revelam as narrativas produzidas pelos 

professores em formação durante o processo de didatização de gêneros 

discursivos difundidos pela prática de podcasting, com temáticas voltadas 

para o contexto local? Quais sentidos podem ser compostos a partir das 

narrativas dos participantes dessa vivência subversiva em relação ao que 

está posto, cristalizado? 

A retomada do objetivo geral talvez possa ajudar a compreender a 

relevância social deste estudo, pois o fato de compor sentidos para o 

ensino de ILE no âmbito do CLI a partir da vivência no processo de 

didatização de gêneros ancorados pela prática de podcasting, com 

temáticas oriundas do contexto da floresta amazônica, visando ao 

desenvolvimento das habilidades de compreensão e produção oral, trouxe 

a maior transformação que experimentei na minha formação 

educacional.  

Durante essa jornada, eu me debrucei sobre os dados gerados para 

procurar alcançar meu objetivo. O que consegui abstrair dessa tentativa 

de resolução foram mais questionamentos do que mesmo respostas. 
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Sendo assim, inicio relatando sobre as mudanças que a pesquisa 

oportunizou para a efetiva transformação social do contexto onde ela se 

ambientou. Se essa mudança fosse uma particularidade exclusiva da 

minha pessoa, pouca relevância social teria, mas a vivência operou 

profundamente alterando progressivamente os modelos didáticos 

adotados na minha prática docente e, com efeito nos demais 

participantes envolvidos.   

O fato de me inscrever no campo da Linguística Aplicada como 

professor-pesquisador apenas expressa uma pequena parcela dessa 

transformação.  Oportuno é perceber que, como formador de professores 

de ILE deste contexto, essa vivência possibilitou a atuação engajada em 

processos críticos e reflexivos que deve perfazer a prática do professor de 

ILE, procurando transformar as atividades de ensino que ainda estão 

cristalizadas na região. Essa transformação me permitirá questionar 

sobre as estratégias desenvolvidas pelos participantes de futuras 

vivências durante a elaboração de tarefas com procedimentos 

pedagógicos mais claros. Essa oportunidade de reflexão também 

transformou minha visão do entorno, possibilitando a identificação dos 

entraves relativos à formação inicial do professor de ILE deste contexto.  

Os sentidos que compus são inferências, são as minhas impressões 

sobre uma vivência coletiva, são sempre expressão da minha 

compreensão. No trilhar desde varadouros, as narrativas me levaram a 

inferir sobre temas que minhas crenças e múltiplas identidades 

contribuíram para elucidar. Baseados nas experiências de vida, na 

formação continuada e no meu letramento acadêmico, os sentidos que 

compus a partir das vozes ecoadas nas narrativas abrangem os seguintes 

temas: (a) a pouca vivência em processos de didatização de gêneros orais; 

(b) a relevância dos temas sobre o contexto local para a formação do 

professor de ILE e (c) a percepção de que o trabalho colaborativo é uma 

relevante estratégia para superar a deficiência de letramento digital, 

conhecimentos linguísticos e pedagógicos.  
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Quanto ao primeiro tema, essa vivência me fez refletir ainda que é 

fundamentalmente importante que todas as modalidades de uso da 

língua sejam exercitadas sistematicamente no âmbito da academia. O 

desenvolvimento das habilidades linguísticas de compreensão e produção 

oral, nessa experiência, operacionalizou de maneira tímida em virtude 

dos entraves promovidos pela pouca fluência na língua inglesa. Isso 

ocorreu porque as práticas de linguagem mediadas pelos gêneros orais 

desenvolvidas no âmbito do CLI se apresentam prioritariamente na 

modalidade escrita, ou seja, falta uma sistematização para englobar os 

gêneros orais como instrumentos de ensino. Nesse sentido, faz-se 

necessário o aprimoramento das habilidades linguísticas de compreensão 

e produção oral pela vivência em situações em que a língua inglesa seja 

operacionalizada na oralidade. 

O segundo tema me fez refletir sobre temáticas que retratam o 

panorama histórico-sociocultural local. Trazer para o ensino de ILE os 

aspectos culturais locais implicou permitir a produção de conhecimento 

em língua inglesa sobre questões que compõem o imaginário coletivo dos 

povos da floresta. Significou iniciar um processo de ensino e 

aprendizagem em que muitas das estratégias adotadas ao longo das 

experiências vividas neste contexto adentrem o ambiente escolar para 

mediar as interações e tornar realizáveis as ações pedagógicas.  

Mas nenhum sentido teria sido construído, nenhuma trilha nova 

teria recebido o clarão de luz no meio da floresta, se não fosse a 

convivência com os participantes dessa experiência, discutida no terceiro 

tema. A oportunidade de partilhar conhecimentos, de refletir sobre a 

prática docente ambientada no contexto de ensino de ILE no seio da 

Amazônia lançou luzes sobre futuros varadouros que ainda almejo 

percorrer no decorrer da minha carreira docente.  

A saída da zona de conforto e a percepção de que é possível 

aprender continuadamente apontam para a minha tomada de 

consciência, refletindo a respeito do provimento da inovação na sala de 
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aula. Creio que essa experiência me fez compor sentidos para práticas de 

ensino coerentes com as demandas da sociedade contemporânea e com 

as necessidades dos professores em formação inicial do CLI.  

Porém, nenhum sentido é mais importante do que a percepção que 

desenvolvi: no trilhar dos varadouros do ensino de ILE, no intuito de 

metodologicamente adequar-me ao contexto, nenhum formador de 

professor é uma floresta autossustentável. Jamais alçaremos a condição 

de melhores isoladamente. É preciso aprender com o outro, mesmo que 

esse processo da aprendizagem suscite de velhas práticas cristalizadas: 

do trilhar do varadouros de várzea alagadas, difíceis de navegar, até 

ambientes menos inóspitos, como a terra-firme, embora em todo lugar 

haja problemas de locomoção.   

Assim como não existe o ser humano menos esclarecido que não 

tenha nada a ensinar, não se conhece o mais sábio que nada tenha algo 

a aprender. É sempre plausível parar para refletir sobre nossas 

deficiências e buscar novas estratégias de aprendizagem com o outro que 

está à nossa volta. Alteridade parte do pressuposto básico de que todo 

ser social interage e interdepende do outro. Através dela, novas relações 

se estabelecem, novas aprendizagens se constituem.  

Essa percepção eu já havia internalizado teoricamente, mas eu não 

saberia compor sentidos para a aplicabilidade teoria/prática.  Ao me 

envolver nessa experiência, pude perceber que, ao passo que os 

problemas práticos iam sendo superados, os pressupostos teóricos 

progressivamente também iam sendo assimilados. O que me levou a 

acreditar que ambas são orientadas dialogicamente foi a experiência 

vivenciada e, mais importante, ter tido a oportunidade de refletir sobre 

esse experimento, aumentando as chances de evitar inconveniências ou 

frustações nas próximas vivências. Ou, ainda, muito mais relevante, 

permita (des)construir certas crenças a respeito do ensino de ILE na 

escola pública, caracterizado por alguns como um ambiente que não 
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funciona para o ensino e aprendizagem de língua estrangeira; um 

ambiente de pouca inovação.  

Todos esses sentidos compostos apontam para a mudança de 

paradigma que precisa ser estabelecida no ensino de ILE deste contexto 

e para o fazer pedagógico engajado com as questões histórico-

socioculturais e o desenvolvimento das habilidades linguísticas de 

produção e compreensão oral. Eles sugerem, ainda, que as TICs devem 

ser implementadas progressivamente durante a formação inicial do 

professor de ILE como estratégias condizentes com as demandas de 

fluência e as deficiências ocasionadas pelo isolamento geográfico.  

Nesse engajamento, por meio da manipulação não linear de 

informações, do estabelecimento de conexões entre elas, do uso de redes 

de comunicação e dos recursos multimídia, o emprego da tecnologia 

computacional possibilita promover a aquisição do conhecimento, o 

desenvolvimento de diferentes modos de representação e de compreensão 

do pensamento. 

Sabe-se que os computadores possibilitam representar e testar 

ideias ou hipóteses, que levam à criação de um mundo abstrato e 

simbólico, ao mesmo tempo em que introduzem diferentes formas de 

atuação e de interação entre as pessoas. Essas novas relações, além de 

envolverem a racionalidade técnico-operatória e lógico-formal, ampliam a 

compreensão sobre aspectos socioafetivos e tornam mais perceptíveis e 

manuseáveis os conhecimentos pedagógicos, psicológicos, sociológicos e 

epistemológicos. Para tanto, é preciso estar atento às demandas de cada 

contexto para identificar, pela investigação criteriosa, a melhor 

alternativa ou estratégia de interferência.  

Seguindo essa lógica de raciocínio, o clima de euforia em relação à 

utilização de tecnologias em todos os ramos da atividade humana 

coincide com um momento de questionamento e de reconhecimento da 

consistência do sistema educacional. Embora a tecnologia informática 

não seja autônoma para provocar transformações, o uso de 
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computadores em educação coloca novas questões ao sistema e explicita 

inúmeras inconsistências que devem ser superadas estrategicamente 

mediante a chegada dos novos aprendizes ao ambiente escolar, 

caraterizado como um espaço obsoleto e de pouca interação.  

Além da inoperância e da técnica, o professor precisa adotar uma 

postura em relação aos usos ideológicos das TICs. Sabe-se que a ideologia 

dominante se faz presente no próprio processo de produção da máquina 

até o uso na sala de aula. É preciso ter ciência do uso da tecnologia como 

um processo social e como um determinante instrumento de controle, 

vigilância e punição. Assim sendo, é preciso que sejamos cautelosos e 

responsáveis na aplicação das TICs no âmbito escolar. Aceitá-las 

plenamente significa ser um homem contemporâneo de seu tempo, abrir 

caminhos para um futuro promissor. Não integralizá-las em nosso 

cotidiano, em sala de aula, pode significar o banimento mais rápido do 

mercado de trabalho e consequentemente da vida social. Por isso, o uso 

das TICs precisa ser analisado como um sistema, como a totalidade dos 

instrumentos, dispositivos e invenções da era da Sociedade do 

Conhecimento, que gera uma nova forma de organizar as relações sociais, 

de padronizar o pensamento e o comportamento dominantes, mas 

também como um instrumento de controle e de dominação. 

Por outro lado, sabemos que a tecnologia invade progressivamente 

a vida dos homens em todas as suas configurações: do interior de nossas 

casas, passando pelas ruas de nossas cidades, no contato direto com os 

alunos em sala de aula, lá estão os aparelhos tecnológicos a dirigir as 

atividades, condicionando o modo de pensar, sentir, raciocinar, 

relacionar das pessoas.  Aproveitando esse ensejo provocado pelo boom 

das TICs, a escola precisa adotar ações educativas transformadoras que 

visem à inserção do alunado, de forma consciente, nas práticas 

discursivas provenientes das novas tecnologias, visando amenizar a 

exclusão e falta de letramento digital vivenciada pela sociedade. No nosso 

caso, a experiência revelou que o manuseio insuficiente da máquina pode 
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contribuir, inclusive, para a exclusão em novas formas de comunicação. 

Preocupados principalmente em compreender e utilizar as TICs 

como possibilidades pedagógicas no ensino de ILE, procurei direcionar os 

alunos pelas vias do letramento digital, desenvolvendo as competências 

linguísticas necessárias à prática comunicativa em língua inglesa, 

utilizando os gêneros digitais e hipertextos como base para a construção 

do conhecimento. Com relação a esse tema, parti do princípio de que as 

práticas do letramento digital aliadas aos novos gêneros discursivos que 

circulam na mídia virtual proporcionam atitudes pedagógicas que 

estimulam os aprendizes a desenvolver estratégias de aprendizagem 

significativa para a efetiva comunicação em diferentes práticas 

discursivas. 

Finalmente, por se tratar de uma experiência coletiva, o produto 

dessa vivência precisa ser aprimorado e posteriormente aplicado neste 

contexto de ensino, claro que após os devidos apontamentos e 

reformulações que ele exige.   

Considero que este estudo não deu conta de promover o 

desenvolvimento da habilidade de produção oral conforme eu vislumbrei 

em virtude dos empecilhos e entraves mencionados nos temas sobre os 

quais compus sentidos, mas acredito que, em futuras vivências desta 

natureza, iniciando desde os primeiros anos da formação inicial do 

professor de ILE, com procedimentos de ensino mais claros, persistindo 

nessa mesma abordagem e princípios, será possível articular um trabalho 

que promova uma maior integração entre práticas de compreensão e 

produção oral com o uso de gêneros orais como objeto de ensino.  Creio 

que o primeiro e importante passo foi dado: o desenvolvimento de uma 

estratégia de ensino que concebe a linguagem como prática social e o 

ensino como sendo interação social constituída nas relações.  

As estratégias de promover a produção de tarefas, observando 

princípios e crenças bem definidos possibilitaram um aprendizado 

importante para os participantes dessa vivência: a necessidade de uma 
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consciência linguística e de uma abordagem de ensino para nortear o 

processo ensino-aprendizagem.  

Também fica como sugestão a aplicação dessa mesma perspectiva 

de ensino, tomada aqui como subversiva e inovadora para o contexto 

local, em turmas diferenciadas, orientada pela proposta de pesquisa 

seguindo o método experimental (NUNAN, 1997) na tentativa de 

mensurar com dados numéricos e reais a respeito da eficácia dessa 

estratégia. Não estou querendo dizer que a abordagem metodológica que 

segui não permitiu articular uma análise que desse conta de perceber a 

evolução da aprendizagem dos participantes. Estou apenas sugerindo 

novas abordagens metodológicas. Também fica como sugestão de novos 

estudos, identificar como esses alunos-professores, hoje alguns na 

condição de professores, estão concebendo o ensino de ILE nos 

respectivos contextos de atuação.  

Já mencionei anteriormente, que o processo dessa vivência foi 

muito mais importante que o produto, razão pela qual pretendo investigar 

melhor como articular a produção de conhecimentos sobre o 

desenvolvimento da competência oral com a prática cotidiana dos 

contextos de ensino desta região, e contribuindo cada vez mais para a 

instauração da abordagem metodológica da PN.  

Uma vez adentrado e percorrido alguns dos varadouros de ILE 

dessa região, restam-me renovadas forças para continuar investigando 

novas estratégias de ensino condizentes com o contexto local e que 

possam colaborar com a recuperação do déficit de desenvolvimento que 

esta região apresenta em relação às demais regiões brasileiras.  Dispomos 

de um rico repertório de simbologias que constituem nossa diversidade 

cultural e temos o legado da ocupação de uma das maiores 

biodiversidades do planeta. É possível transformar esses valores em 

conhecimentos e em bens sustentáveis sem aniquilarmos nossas 

tradições ou importar ideologias de outros contextos. 
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Progressivamente, práticas cristalizadas no âmbito da floresta vão 

sendo descontruídas e novas técnicas ou estratégias de subsistência vão 

sendo incorporadas. Por exemplo, pela tradição, a metodologia em 

estudos etnobotânicos consistiu em se apropriar de plantas utilizadas 

para confecção de objetos ou para alimentação dos indígenas locais 

(MILLER et al, 1989). Hoje, etnicamente correto é que a produção de 

conhecimento nessa área seja feita tendo os índios como participantes, 

tendo o botânico como o pesquisador que procura quantificar a utilidade 

da floresta para o indígena, mas toma-o como o grande informante sobre 

o uso da planta, respeitando os conhecimentos tradicionais, agregando 

novos valores aos saberes da floresta (CUNHA, 2009). 

Outro exemplo da mudança de paradigma está na representação 

nacional sobre a preservação ambiental. Após 25 anos da morte de Chico 

Mendes, que tinha todos os predicados para se tornar mais um relegado 

entre tantos outros habitantes da Amazônia brasileira, progressivamente, 

graças aos seus ideais, podemos vivenciar novas políticas públicas para 

o trato com as florestas locais.  Os quase 40 milhões de hectares, 

arrolados na forma de reservas e assentamentos extrativistas e de 

desenvolvimento sustentável da nação brasileira é um legado que tem 

possibilitado a instauração de novas práticas, em diferentes campos do 

conhecimento, principalmente na área ambiental.  

São exemplos vivenciados em outras áreas que retratam a 

mudança de paradigma. No campo das didáticas de línguas, no contexto 

da Amazônia, é possível ainda instaurar novas crenças e instaurar novas 

práticas de ensino orientadas por conhecimento teórico e prático 

adquiridos no próprio contexto de atuação. Essa vivência, inspirada no 

conceito de inovação no ensino de línguas conforme preconiza Bohn 

(2001) ou até mesmo transgressora, na perspectiva teórica praticada por 

Mello (2005), possibilitou sonhar com novas vivências subversivas 

capazes de despertar a consciência para o fazer pedagógico engajado 

conforme preconiza Moita Lopes (2006).  
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Ainda há muitos varadouros nas florestas da Amazônia para serem 

revelados e ressignificados. Enquanto houver mata nativa, novas 

simbologias poderão ser constituídas no imaginário coletivo do homem 

amazônico. Assim, o verde não significará apenas esperanças, mas sim a 

possibilidade de construirmos novas estratégias de interação, renovando 

novos ares e promovendo a emancipação, ao passo que preservamos 

nosso maior patrimônio: a cultura dos povos da floresta.   
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ANEXO 01 

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA 

 

 

 Mediante assinatura e apresentação de Documento de 

Identificação, aceito ser participante da pesquisa a ser desenvolvida pelo 

professor José Mauro Souza Uchôa, como parte do seu doutoramento 

pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Programa de Pós-

graduação em Estudos da Linguagem (PPGEL), a ser realizada no curso 

de Letras Inglês, da Univiersidade Federal do Acre, Campus Floresta. 

Fica, tambem, autorizada a divulgação dos dados e resultados compostos 

durante todo o processo de vivenvia entre os participantes da pesquisa, 

incluindo sua publicação.  

  

Cruzeiro do Sul, outubro de 2012.  

 

Aluno-professor do Curso de Letras Inglês da UFAC 
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ANEXO 02 

QUESTIONÁRIO PARA GERAÇÃO DE DADOS 

Prezado aluno-professor do curso de Licenciatura em Língua Inglesa, 

do Campus Floresta, da Universidade Federal do Acre, solicito a sua 

contribuição com minha pesquisa de doutorado em andamento na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Respondendo 

essas perguntas você contribui fornecendo dados para eu utilizar na 

minha tese e em futuras pesquisas sobre o ensino de Inglês como Língua 

Estrangeira, no nosso contexto.  

 

1. Como você avalia, como aluno do CLI e como futuro professor, o 

que lhe é ensinado a respeito da compreensão oral (listening) e 

produção oral (speaking)? Fale tanto da parte teórica quanto da 

prática. 

2. Comente sobre o material didático utilizado pelos seus professores 

na graduação para ensino da compreensão e produção oral. 

 

 

 

Cruzeiro do Sul, janeiro de 2013.  

 


